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  ھوشبري برنامھ آموزشي دوره کارشناسي پیوستھ رشتھ
  
  

  هوشبري: رشته
  کارشناسی پیوسته: دوره

  :دبیرخانه تخصصی
  
  

براسـاس طـرح دوره    29/8/86شوراي عالی برنامـه ریـزي علـوم پزشـکی در سـی و پنجمـین جلسـه مـورخ         
سرفصـل  , برنامـه , مشخصـات کلـی  (ره را در چهار فصل برنامه آموزشی این دو, هوشبريکارشناسی پیوسته رشته 

  :بشرح پیوست تصویب کرد و مقرر می دارد )دروس و ارزشیابی برنامه
از تـاریخ تصـویب بـراي کلیـه دانشـگاهها و موسسـات        هوشـبري برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته رشته  -1

  .آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند الزم االجرا است
ـ , ظر وزارت بهداشتـالی که زیر نـدانشگاهها و مؤسسات آموزش ع -الف  وزش پزشـکی اداره  ـان و آمـ ـدرم

  . می شوند
تأسـیس  , درمان و آموزش پزشکی و براسـاس قـوانین  , هداشتـمی وزارت بـازه رسـاتی که با اجـمؤسس -ب

  .ندمی شوند و بنابراین تابع مصوبات شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی می باش
مؤسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شـوند و بایـد تـابع ضـوابط دانشـگاهی       -ج

  .جمهوري اسالمی ایران باشند
کایه دوره هاي آموزشی و برنامه هاي مشابه مؤسسات در زمینه کارشناسی پیوسته رشـته   29/8/86از تاریخ  -2
منسوخ می شـوند و دانشـگاهها و مؤسسـات     1لی مذکور در ماده در همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عا هوشبري

  .آموزش عالی یاد شده مطابق مقررات می توانند این دوره را دایر و برنامه جدید را اجرا نمایند
 هوشـبري سرفصل دروس و ارزشیابی برنامه دوره کارشناسی پیوسـته رشـته   , برنامه درسی, مشخصات کلی -3

  .الغ می شوددر چهار فصل جهت اجرا اب
  
  
  
  

  در مورد 29/8/86راي صادره در سی و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  

  ھوشبريبرنامھ آموزشي دوره کارشناسي پیوستھ رشتھ 
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  .با اکثریت آراء به تصویب رسید هوشبريبرنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته  -1
 .از تاریخ تصویب قابل اجرا است هوشبريپیوسته رشته برنامه آموزشی دوره کارشناسی  -2

  
  

  
  

  مورد تائید است
  
  

  دکتر سید امیر محسن ضیائی
  دبیر شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی

  
در مـورد برنامـه    29/8/86رأي صادره در سی و پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مـورخ  

  .صحیح است و به مورد اجرا گذاشته شود هوشبريرشته دوره کارشناسی پیوسته آموزشی 
  

  دکتر کامران باقري لنکرانی
  درمان و آموزش پزشکی, وزیر بهداشت

 و رئیس شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی
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  فصل اول
  مشخصات کلي برنامھ آموزشي دوره

  کارشنـاسي پیـوستھ 
  رشتھ ھوشبري 
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  :نام و تعریف رشته -1
یکـی از رشـته هـاي علـوم      (Bachelor of Science in Anesthesia)شناسی پیوسته هوشبري رشته کار

و  لپزشکی است که دانشجویان طی دورة آموزشی با اصول جدید و روشـهاي مختلـف بیهوشـی، تجهیـزات، وسـای     
ل قبـل، حـین   داروهاي مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي در مراح

آشـنایی بـا روشـها و    . وبعد از بیهوشی در اعمال جراحی اعم از عمومی، تخصصی و فوق تخصصی را فرا می گیرنـد 
اصول مراقبتی در کنترل درد حاد و اقدامات در فوریتهاي پزشکی و وضعیت بحرانی از دیگـر برنامـه هـاي آموزشـی     

ز آموزشی و درمانی به منظور کمـک بـه متخصـص بیهوشـی     دانش آموختگان این رشته در مراک. دانشجویان می باشد
  .تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفاي نقش می نمایند

  
  :تاریخچه رشته -2

در شـهرهاي تبریـر و تهـران     1354منابع موجود نشان می دهد که رشته هوشـبري درمقطـع کـاردانی در سـال     
، 1361پس از انقالب فرهنگی در سال . کز اقدام گردیده استتأسیس و نسبت به پذیرش دانشجو به صورت غیر متمر

ساله انجـام گرفتـه    2پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسري و تحت عنوان کاردان هوشبري با طول دوره آموزشی 
  .است

با توجه به پیشرفتهاي دانش بیهوشی و توسعه تجهیزات و فن آوري و به منظور توانمندسازي دانش آموختگان 
ه کاردانی هوشبري، ضرورت تربیـت دانشـجو در مقطـع کارشناسـی محسـوس گردیـد و برنامـه آموزشـی دوره         رشت

تهیه و تدوین و در همان سال نیز به تصویب شوراي عالی برنامـه ریـزي    1385کارشناسی ناپیوسته هوشبري در سال 
ـ    علوم پزشکی رسیده است همچنین مقررگردید با توجه به ضرورت اصـالح شـیوه هـاي    ري، ـآموزشـی رشـته هوشب

  .برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته نیز تهیه و تدوین گردد
  

  :(Values)ارزشهاي و باورها  -3
در . با توجه به ارزشهاي حاکم بر جامعه اخالق و اعتقاد اجزاء الینفک آموزش در رشـته هوشـبري مـی باشـند    

جنس، رنگ، نـژاد، فرهنـگ و   بیماران صرف نظر از سن، همین راستا دانشجویان ودانش آموختگان براي حفظ حقوق 
  .مذهب آنها، ارزش قائلند و با عنایت به کرامت انسانها، به سالمتی جسمی، روحی و اجتماعی بیمار اهمیت می دهند

دانشجویان و دانش آموختگان با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابري انسانها، با بیماران ارتبـاط مناسـبی برقـرار    
ه و با در نظر گرفتن خواسته آنها و تالش در جهت حفظ و ارتقاء سالمتی و رساندن کمتـرین آسـیب جسـمانی و    کرد

  .عوارض داروئی براي آنان، بر اساس وظایف تعیین شده و در ارائه خدمات درمانی مطلوب، کمک می نمایند
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  :(Mission)رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانی  -4
دانش آموختگانی که بتوانند در بخش هاي بیهوشی و بخش مراقبت هـاي   شته عبارت است از تربیترسالت ر

، تحت نظارت متخصص بیهوشی از بیماران مراقبـت بـه   Post Anesthesia Care Unit (PACU)پس از عمل 
) جربیـات عملـی  از طریق برنامه هـاي آموزشـی و ت  (عمل آورنده همچنین در خدمات کنترل درد و فوریتهاي پزشکی 

  .انجام وظیفه نمایند
با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشـی در بیمـاران   
تحت بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه اي، کنترل و پیشگیري از انتقال عفونتهاي بیمارستانی، ایجـاد شـرایط مناسـب    

و سـرویس   (PACU)ت مطلوب از بیماران بستري در واحـد مراقبتهـاي پـس از بیهوشـی    روحی براي بیماران، مراقب
وحضور موثر در تیم احیاي قلبـی، ریـوي و    Acute Pain Management Service (APMS)کنترل درد حاد، 

  .مقدور خواهد بود (CPCR)مغزي 
  

  :(Vision)چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانی  -5
ي علوم مربوط به بیهوشی، رشته کارشناسی هوشبري با تاکیـد بـر یـادگیري     به توسعه و گسترش دامنهبا توجه 

ماران به مطلوب ترین شکل ممکن به یکی یفعاالنه ، نوآوري، کسب اطالعات و مهارتهاي بالینی جدید و مراقبت از ب
دیل خواهد شد کـه اسـتانداردهاي بـاالي    تب) منطقه خاورمیانه(از رشته هاي مطرح در جوامع علمی داخلی و خارجی 

  . مراقبتی را ارائه خواهد داد
  

 :(Aims)ف کلی رشته اهدا -6

  :هدف از برقراري و اجراي برنامه کارشناسی هوشبري تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند
  ،حفظ سالمتی و ارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب و رضـایت منـدي بیمـار کوشـا     در راستاي بهداشت

 .باشند

          تحت نظارت مستقیم متخصصـین بیهوشـی در امـر بیهـوش سـاختن، نگهـداري و هـوش آوري بیمـاران
 .متخصص بیهوشی را یاري دهند

          تحت نظارت متخصصین بیهوشـی در مراقبـت مطلـوب از بیمـاران بسـتري در واحـد مراقبتهـاي پـس از
 .مشارکت نمایند (PACU)بیهوشی

  ـ  (APMS)ت مطلـوب از بیمـاران سـرویس کنتـرل درد حـاد      تحت نظارت متخصصین بیهوشی در مراقب
 .مشارکت نمایند

 تحت نظارت متخصصین بیهوشی در فوریتهاي پزشکی ایفاي نقش نمایند. 

  نگهداري مناسب از دستگاهها، تجهیزات، وسایل و داروهاي مرتبط بابخش بیهوشیPACU   و سـرویس
 .درد را آموخته و در عمل به کارگیرند
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 ق عمل و بیهوشی را آموخته و در عمل بکار گیرند و بر حسب نیـاز بـه دیگـران آمـوزش     نکات ایمنی اتا
 .بدهند

 
  :(Role definition)نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشی  -7

  .نقش دانش آموختگان این رشته شامل نقش هاي مراقبتی، ارتباطی و آموزشی می باشد
  

  :(Task Analysis)وظایف حرفه اي دانش آموختگان  -8
  :نقش مراقبتی

  :شناخت و ضعیت عمومی بیمار و اقدامات مراقبتی قبل از بیهوشی) الف
 آگاهی از پرونده، وضعیت و سوابق پزشکی بیمار و اطالع به متخصص بیهوشی. 

 گندزدایی، سترون سازي، تمیزنمودن ونگهداري وسایل مورد نیاز بخش بیهوشی. 

      و تشـویش، تـامین آسـایش و راحتـی، حفـظ حـریم       برقراري ارتباط مناسـب و سـعی در رفـع نگرانـی
 .خصوصی و اسرار بیمار

 بدو ورود بیمار به اتاق عمل از همراهی، انتقال و مراقبت از بیمار. 

        آمایش دستگاهها، تجهیزات مربوط به بیهوشی و آماده کـردن لـوازم ، وسـایل و داروهـاي مـورد نیـاز و
 .طه با متخصص بیهوشیاطمینان یافتن از کارایی آنها و هماهنگی مربو

 همکاري با پزشک مربوطه در برقراري راه وریدي محیطی مطمئن و مناسب. 

 همکاري با پزشک مربوطه در اتصال دستگاههاي مختلف پایش به بیمار 

 همکاري با پزشک مربوطه در کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار. 

  مناسـب  همکاري با متخصص بیهوشی در قرار دادن بیمار در وضعیت هاي(Position)    بـدون خطـر و
 .متناسب با نوع عمل جراحی

       کمک و همراهی متخصص بیهوشی در القاء بیهوشی، انجام بیحسـی ناحیـه اي و انجـام سـایر اقـدامات
 .درمانی

  

  مراقبت از بیمار در حین بیهوشی) ب
 ی به متخصـص  مشارکت در پایش مداوم عالئم حیاتی و سیستم هاي بدن بیمار و گزارش موارد غیرطبیع

 .بیهوشی

 مشارکت در کنترل و ثبت میزان جذب ودفع مایعات تحت نظارت متخصص بیهوشی. 

 مشارکت در کنترل و پیشگیري از انتقال و انتشار عفونت ها حین جراحی و بیهوشی. 

 مشارکت در محافظت بیمار از نظر بروز عوارض احتمالی بیهوشی 
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 خـراش  (ي از آسیب هاي احتمالی بـه اعضـاء بـدن    مشارکت و کمک به متخصصص بیهوشی در پیشگیر
 ... ).قرنیه، سوختگی با وسایل برقی، فشار وارده به اعصاب محیطی 

  همکاري و کمک به متخصص بیهوشی در برقراري راه هوایی مناسب توسط وسایل و لوله هاي گوناگون
 .موجود بر حسب نیاز

 طه زیر نظر متخصص بیهوشیمشارکت در ارزیابی عملکرد دستگاهها و تجهیزات مربو. 

 همکاري و کمک در ثبت برگه هاي مربوط به هوشبري زیر نظر متخصص بیهوشی. 

 توجه و به کارگیري نکات ایمنی در بخش بیهوشی و اتاق عمل. 

  
  مراقبت از بیماران پس از بیهوشی) ج

 کمک به متخصص بیهوشی در هوش آوري بیماران. 

  کمک در انتقال بیمار بهPACU 

 ار در استقرPACU و ارائه خدمات مراقبتی به بیماران بستري در آن 

       کنترل و ثبت عالئم حیاتی و پایش سیستم هاي مختلف بدن بیمار تـا هوشـیاري کامـل، ثبـت و گـزارش
 .موارد غیر طبیعی

  طبق دستور متخصص بیهوشی... استفاده موثر از انواع وسایل اکسیژن درمانی، رطوبت سازها و 

 م روشهاي ایزوالسیون و کنترل عفونتمشارکت درانجا 

 ثبت و بایگانی گزارشات مربوط به بیماران و هزینه هاي درمانی 

 مشارکت در تهیه، آماده سازي و نگهداري دستگاهها، تجهیزات، وسایل و سایر امکانات مور نیاز PACU 

  رعایت نکات ایمنی مربوط بهPACU 

  مشارکت در اقدامات مربوط به ترخیص بیمار ازPACUتحت نظر متخصص بیهوشی ، 

  
  :نقش مراقبتی در سرویس درد) د

 مشارکت در پذیرش آماده سازي بیمار جهت اقدامات درمانی تحت نظر متخصص بیهوشی 

        مشارکت در آماده سازي و نگهداري وسایل، تجهیـزات و داروهـا در سـرویس درد تحـت نظـر متخصـص
 بیهوشی

 ص بیهوشیمتخص کمک در انجام روشهاي کنترل درد به 

 پایش عوارض احتمالی بیماران سرویس درد و اطالع موارد به متخصصص بیهوشی 

 پایش عالئم حیاتی و کفایت اکسیژناسیون وگزارش موارد. 

 مشارکت و کمک در ترخیص بیمار از سرویس درد تحت نظارت متخصص بیهوشی 



 ٩

و تحـت نظـر مسـتقیم متخصـص      (CPCR)همچنین دانش آموختگان کارشناسی هوشبري به عنوان عضو تیم احیـا  
  .بیهوشی، در زمینه برقراري و اداره راه هوایی و سایر وظایف محوله ایفاي نقش می نمایند

  

  :نقش ارتباطی
 ارتباط با بیمار، خانواده و سایر افراد بر حسب نیاز. 

 برقراري ارتباط کاري با متخصص بیهوشی، اعضائ تیم جراحی، کارکنان اتاق عمل، دانشجویان و ... 

         ازتباظ و هماهنگی با واحدهاي مرتبط با اتاق عمـل ماننـد آزمایشـگاه، بانـک خـون، رادیولـوژي، مهندسـی
 ...پزشکی و 

 ازتباط با واحد پرستاري وسیستم اداري بیمارستان. 
  

  استراتژي هاي اجراي برنامه آموزشیک -9
 Student)و شـاگرد محـوري    (Teacher Centered)استراتژي اجرایی آموزشی، تلفیقی از استاد محـوري 

Centered)برحسب نوع کالس و تعداد دانشجویان، با ویژگی هاي زیر می باشد ،:  
  ادغام(Integration)  دروس تئوري و عملی و بهبود سطح مهارتهاي دانشجویان در جهت پیشگیري

 و ارتقاي سالمت، بر اساس ارزشهاي مورد انتظار جامعه

 واقعی کار در عرصه عملی با بیماران 
  

  :شرایط نحوه پذیرش دانشجو) 10
  .پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسري و به صورت متمرکز خواهد بود

  

  :رشته هاي مشابه در داخل کشور) 11
در حال حاضر تنها رشته مشابه، دوره آموزش کارشناسی ناپیوسته هوشبري می باشد که با هدف توانمند سازي دانش 

  .ي در کشور ارائه می گرددآموختگان کاردانی هوشبر
  

  :رشته هاي مشابه در خارجی از کشور) 12
 Bachelor of Science inو Nurse Anesthesia: رشـته مشـابه کارشناسـی هوشـبري بـا عنـاوینی ماننـد       

Anesthesia در بسیاري ار دانشگاههاي معتبر دنیا ارائه می گردد. 
 

  :شرایط مورد نیاز براي راه اندازي رشته) 13
  .ضوابط دفتر گسترش و ارزیابی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور می باشد طبق

  

       ):مانند بورسیه(شرایط دیگري ) 14
  وجود ندارد  



 ١٠

  
  
  
  

  فصل دوم
  مشخصات دوره برنامھ آموزشي 

  دوره کارشنـاسي پیـوستھ
  رشتھ ھوشبري 

  



 ١١

  
  مشخصات دوره

  هوشبرير شته کارشناسی پیوسته   :نام دوره  
  

طول دوره و نظام آموزشی آن مطابق آئـین نامـه آموزشـی دوره هـاي کـاردانی، کارشناسـی ناپیوسـته و          :هطول دور
  .کارشناسی پیوسته مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی می باشد

  
  :واحد به شرح ذیل می باشد 130تعداد کل واحدهاي درسی این دوره    :نام درس و تعداد واحدهاي درسی

  
  واحد 22            :ومیدروس عم

  واحد 92    کارآموزي و دروس اختصاصی ،پایهدروس 
  واحد 16          عرصهدر کارآموزي 

  

  واحد 130            :جمع واحدها
  



 ١٢

  
  

  هوشبريدروس عمومی کارشناسی پیوسته جدول ) الف
  

  
  

مـورخ   542گذراندن این دروس مطـابق عنـاوین دروس عمـومی معـارف اسـالمی مصـوب جلسـه        : تذکر  ٭
   .است) ل زیرجدو(شوراي عالی انقالب فرهنگی 23/4/83

  
  
  
  

 نام درس ردیفز
تعداد 
 واحد

 ساعات دروس
 پیشنیاز 

 جمع عملی نظري

 - 68 - 68 4 نظري اسالماز دروس مبانی  درس دو 1

  -  34  -  34  2 ٭اسالمی خالقاز دروس ا درسیک   2

  -  34  -  34 2 ٭از دروس انقالب اسالمی درسیک  3

  -  34  -  34 2 ٭از دروس تاریخ و تمدن اسالمیدرس یک  4

  -  34  -  34  2   ٭یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی  5

  -  51  -  51  3  ادبیات فارسی  6

  -  51  -  51  3  گلیسی عمومیزبان ان  7

  -  34  34  -  1  )1(تربیت بدنی   8

 8  34  34  - 1 )2(تربیت بدنی  9

  -  34  -  34 2 جمعیت و تنظیم خانواده 10

     22 جمع  



 ١٣

  

 
ی 

الم
 اس

رف
معا

ی 
موم

س ع
درو

 

 عنوان درس کد درس گرایش 
تعداد 
 واحد

 ساعت تدریس

 جمع عملی نظري

1 – 
الم

 اس
ري

 نظ
انی

مب
 

011  
012  
013  
014 

  )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی 
ــالمی   ــه اس ــوت و ( 2اندیش نب

  )امامت
  انسان در اسالم

حقوق اجتمـاعی و سیاسـی در   
 اسالم

2  
2  
2  
2 

34  
34  
34  
34 

   

34  
34  
34  
34 

2 – 
می

سال
ق ا

خال
ا

 

021  
022  
023  
024 

ــفه اخــالق  ــر  (فلس ــه ب ــا تکی ب
  )مباحث تربیتی
  )مبانی و مفاهیم(اخالق اسالمی 

  )اخالق کاربردي(آیین زندگی 
 عرفان عملی اسالم

2  
2  
2  
2 

34  
34  
34  
34 

   

34  
34  
34  
34 

3 – 
ب 

قال
ان

می
سال

ا
 

031  
032  
033 

  می ایرانانقالب اسال
 جمهـوري  اساسی قانون با آشنایی

  ایران اسالمی
 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی 

2  
2  
2 

34  
34  
34 

   

34  
34  
34 

4 – 
 و 

ریخ
تا

می
سال

ن ا
مد

ت
 

041  
042  
043 

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تاریخ امامت

2  
2  
2 

34  
34  
34 

   

34  
34  
34 

5- 
 با 

ایی
آشن

سال
ع ا

مناب
 می

051  
052 

  تفسیر موضوعی قرآن
 تفسیر موضوعی نهج البالغه

2  
2 

34  
34    

34  
34 

  12  جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

 

  هوشبري رشته کارشناسی پیوسته دوره وزي'، اختصاصی و کارآدروس پایهجدول ) ب

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 جمع  کارآموزي عملی نظري
  -  43  -  17  26  2  )1(آناتومی   01
  01  43  -  17  26  2  )2(آناتومی   02
  -  34  -  -  34  2  )1(فیزیولوژي   03
  03  34  -  -  34  2  )2(فیزیولوژي   04
  -  34  -  -  34  2  فیزیک هوشبري  05

06  
میکـــــــروب شناســـــــی و 

  استریلیزاسیون
2  

26  
17  -  43  -  

  -  17  -  -  17  1  بیوشیمی  07
  -  17  -  -  17  1  ایمونولوژي  08
  -  34  -  -  34  2  روانشناسی   09
  -  34  -  -  34  2  واژه شناسی پزشکی  10
  -  68  -  34  34  3  کاربرد رایانه  11
  -  60  -  17  43  3  آمار زیستی و روش تحقیق  12
  02و  04  43  -  17  26  2  نشانه شناسی و معاینات بالینی  13
  03  51  -  -  51  3  اصول پایه دارو شناسی  14
  02 و 04  43  -  17  26  2  اصول کمکهاي اولیه  15
  -  43  -  17  26  2 اصول پرستاري و کار در اتاق 16

  68  -  -  68  4 فیزیوپاتولوژي 17
و  04، 02، 13

14  
  04  34  -  -  34  2 خون شناسی و انتقال خون 18
  15و  17  43  -  17  26  2 فوریتهاي پزشکی  19

    

  

  

  

  شبريهو رشته کارشناسی پیوسته دوره وزيم، اختصاصی و کارآدروس پایهادامه جدول ) ب



 ١٥

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 جمع کارآموزي عملی نظري

  51  -  -  51  3  زبان تخصصی  20
و زبان انگلیسی  10

  عمومی
  -  17  -  -  17  1  مدیریت در بیهوشی  21
  16و  03،01، 05  51  -  -  51  3  اصول بیهوشی  22
  34، همزمان با 22  68  -  -  68  4  ٭)1(روش بیهوشی   23
  35، همزمان با 23  68  -  -  68  4  ٭)2(وش بیهوشی ر  24
  36، همزمان با 24  68  -  -  68  4  ٭)3(روش بیهوشی   25
  25  34  -  -  34  2  مراقبتهاي پس از بیهوشی  26
  17  51  -  -  51  3  اصول مراقبتهاي ویژه  27
  22  34  -  -  34  2  اصول و روشهاي اداره درد  28

29  
آشنایی با بیماریهـاي داخلـی و   

  جراحی
3  

51  
-  -  51  17  

  14  51  -  -  51  3  دارو شناسی اختصاصی  30
  -  17  -  -  17  1  اخالق حرفه اي در هوشبري  31
  06و  16  102  102  -  -  2  کارآموزي پرستاري  32
  22  204  204  -  -  4  )1(کارآموزي   33
  23و همزمان با  33  204  204  -  -  4  )2(کارآموزي   34
  24همزمان با و  34  204  204  -  -  4 )3(کارآموزي  35
  25و همزمان با  35  204  204  -  -  4 )4(کارآموزي  36

            92 جمع

  :توضیحات

 ،2دروس تخصصی روش بیهوشی، دانشجو بایستی همراه این دروس کارآموزي هاي  رنظر به لزوم آموزش بالینی د٭
هـر یـک از کـارآموزي هـا از      را در بیمارستانهاي آموزشی زیر نظر اعضاء هیئـت علمـی بگذرانـد و در پایـان     4و  3

  .مهارتهاي آموخته شده، آزمون بصورت عملی و شفاهی بعمل خواهد آمد

  

  

 هوشبريرشته پیوسته  کارشناسی دوره وزي در عرصهکارآم جدول )ج



 ١٦

 ساعت  تعداد واحد واحد نام درس کد درس

  408  408 8  )1(ه کارآموزي در عرص  37
 408 408 8 )2(ه کارآموزي در عرص 38

  16  معج

  :توضیحات

  :به شرح زیر می باشد) 1(چرخش هاي کارآموزي در عرصه 
  )ساعت 204(      کارآموزي در عرصه بیهوشی  -
  )ساعت PACU      )102کارآموزي در عرصه  -
  )ساعت ICU      )102کارآموزي در عرصه  -
  

  :به شرح زیر می باشد) 2(چرخش هاي کارآموزي در عرصه 
  )ساعت 204(      کارآموزي در عرصه بیهوشی  -
  )ساعت 102(      کارآموزي در عرصه اورژانس  -
  )ساعت 102(    کارآموزي در عرصه سرویس درد  -
  



 ١٧

  
  
  
  

  فصل سوم
  مشخصات دروس برنامھ آموزشي دوره

  کارشناسي پیوستھ  
  ريھوشبرشتھ 

  
  
  
  



 ١٨

  » )1(آناتومی « 
  01    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :یازپیش ن

  
 -ساختمانهاي برخی از دستگاههاي بدن انسان در ارتباط با هوشبري شـامل دسـتگاه اسـکلتی    شناخت   :هدف کلی

  .عضالنی،دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس
  

در این درس دانشجو با ساختار بدن انسان آشنا شده و با فراگیري کامل سیستم دستگاه تنفس همچنین    :شرح درس
عضالنی قادر خواهد بود از دانسته هاي خود به صورت کاربردي در بـالین   -گردش خون  و دستگاه استکلتی دستگاه

  .بیمار استفاده نماید
  

  )ساعت 26(    :رئوس مطالب
  ...تعریف کالبد شناسی، اصطالحات آناتومی، سطوح و محورهاي اصلی بدن، نواحی بدن و 

ت استخوان شناسی، بافت استخوان و غضروف با تاکید بر اسکلت استخوان بندي بدن، کلیا :دستگاه اسکلتی
، ستون فقرات، دنده ها، جناغ و مفاصل )بطورکلی(محوري، تقسیم بندي مفاصل، استخوانهاي سر و صورت 

  .مربوطه
کلیات و اساس نامگذاري عضالت بدن بـا تاکیـد بـر عضـالت اصـلی و کمکـی تنفسـی،         :دستگاه عضالنی

  ... .م و دیافراگم، جدار شک
دایتی قلـب،  ـ، دسـتگاه هـ  )حفرات، پریکارد و عـروق مربوطـه  (شامل ساختمان قلب  :دستگاه گردش خون

ریانهاي تغذیه کننده قلب، وریدهاي قلب، عروق اصلی سروگردن، قفسه سـینه، شـکم، لگـن، شـریانها و     ـش
  ... .وریدهاي اندام فوقانی و تحتانی و 

حلق و حنجره و جزئیات آنها، ناي، نایژه، ریه ها، پرده جنب، عـروق و   شامل بینی، سینوسها،: دستگاه تنفس
  ... .اعصاب مربوطه و 

  
  )  ساعت 17(  :عملی

  .تمرین با موالژ، ماکت مباحث فوق و در صورت امکان نمونه طبیعی
  



 ١٩

    :منابع اصلی درس
1- Gray's Anaromy for students. Richard L. Drake and et al. Latest ed. 
2- Ross and Wilson Anatomy and physiology in healih and illness. Anne 

Waugh, Allison Grant. Latest ed. 
3- Student's Aid to Gross Anatomy. Richard S.Snell. Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

 10) عملـی  -نظري(کالس درصد نمره، شرکت فعال در  70درصد نمره، آزمون پایان ترم  20آزمون میان ترم 
  .درصد نمره
  



 ٢٠

  » )2(آناتومی « 
  02    :کد درس

  واحد 2  :تعداد واحد
  عملی -نظري   :نوع واحد
  )1(آناتومی    :پیش نیاز

  

آشنایی با ساختمانهاي برخی از دستگاههاي بدن انسان شامل دستگاه عصبی، گوارش، ادراري، تناسلی،    :هدف کلی
  بینائی و شنوایی

، یگوارشـ در این درس دانشجو با ساختمان تشریحی برخی از دستگاههاي بدن شامل دستگاه عصـبی،    :شرح درس
آشنا شده و قادر خواهد بـود از دانسـته هـاي خـود بصـورت کـاربردي در ارتبـاط         ادراري، تناسلی، بینائی و شنوایی

  .باهوشبري در بالین بیمار استفاده نماید
  )ساعت 26(    :رئوس مطالب

  ... )دستگاه تنفس و  -نواحی بدن(  1بر آناتومی  مروري
تقسیم بندي دستگاه عصبی، اشاره بـه جنـین شناسـی و تشـکیل دسـتگاه اعصـاب       : آناتومی دستگاه عصبی

مرکزي، نخاع، پرده هاي نخاع، ماده سفید و خاکستري، سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، راههاي مهم حسـی  
و نخاع ، اعصاب نخاعی، ساختارهاي سـاقه مغـز بـا تاکیـد بـر اعصـاب        و حرکتی، ارتباط زنجیره سمپاتیک

شیارها و (، کلیات دیانسفال، نیمکره هاي مغزي )بطور اختصار(مغزي، کار و محل اثر آنها، سیستم بطنی مغز 
  .، پرده عروق مغزي)شکنج ها

صـفراوي،پانکراس،   يدهان،حلق، مري، معده، صفاق، دوازدهه، کبـد، مجـار   :آناتومی دستگاه گوارش شامل
  ... .روده ها و

  .کلیه ها، حالبها، مثانه، مجراي ادراري، کلیات دستگاه تناسلی :تناسلی شامل -آناتومی دستگاه ادراري
  .کلیات دستگاه شنوایی -مختصري از آناتومی سیستم بینائی، راه بینایی و رفلکسهاي مربوطه

  )  ساعت 17(  :عملی
  .فوق در صورت امکان نمونه طبیعی تمرین با موالژ، ماکت مباحث

    :منابع اصلی درس
1- Gray's Anaromy for students. Richard L. Drake and et al. Latest ed. 
2- Ross and Wilson Anatomy and physiology in healih and illness. Anne 

Waugh, Allison Grant. Latest ed. 
3- Student's Aid to Gross Anatomy. Richard S.Snell. Latest ed. 

درصد نمـره، شـرکت فعـال     70درصد نمره، آزمون پایان ترم  20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 10) عملی -نظري(در کالس 



 ٢١

  » )1(فیزیولوژي« 
  03    :کد درس

  
  واحد2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
قلـب و عـروق و   , ي کلیاتی درباره فیزیولوژي سلول و آشنایی کلی با فیزیولوژي دستگاه تـنفس فراگیر   :هدف کلی

  خون
  

خـون و چگـونگی   , قلب و عـروق , در این درس دانشجو با فیزیولوژي و عملکرد دستگاه هاي تنفسی  :شرح درس
هاي فوق در بالین بیمار اسـتفاده   قادرخواهد بود که بصورت کاربردي از دانسته, ارتباط بین سایر سیستم ها آشنا شده

  .نماید و همچنین کمک به درك بهتر سایر دروس تخصصی هوشبري خواهد بود
  

  )اعتس  34(     :رئوس مطالب
, غیرفعال و تسهیل شده, انتقال فعال, ساختمان غشاء سلول, بخشهاي مایع بدن, هموستاز: فیزیولوژي سلول

پتانسـیل عمـل در تـار    , پتانسیل عمل و انتشار آن, )صب و عضلهع(فیزیولوژي غشاء سلولهاي تحریک پذیر 
  .مزدوج شدن تحریک با انقباض عضله, هدایت در سیناپس, انقباض عضله مخطط و صاف, عصبی

تـامین و مصـرف   , هـدایتی , الکتریکـی (ویژگی هاي عضـله قلـب   : فیزیولوژي دستگاه قلب و گردش خون
اعصـاب خـارجی   , صداهاي قلـب , برون ده قلبی) و سیکل قلبیدیاستول , سیستول(مکانیک قلب ). اکسیژن

, کنتـرل ضـربان و قـدرت انقبـاض قلـب     , خودکـاري قلـب  , اثر یونها و هورمـون هـا بـر روي قلـب    , قلب
قـوانین فیزیکـی گـردش خـون     , تعیین محور الکتریکی متوسط قلب, الکتروکاردیوگرافی و روشهاي ثبت آن

گـردش  , جریان خـون  عوامل ایجاد کننده, فشارخون, )ون در عروقجریان خ, ویسکوزیته, مقاومت عروقی(
, فشارمتوسط شریانی, فیزیولوژي آرتریولها). نبض شریانی و عوامل موثر بر آن, فشار شریانی(خون شریانی  

قـانون  , فشارهاي مویرگی, تبادالت مویرگی(گردش خون مویرگی , روشهاي اندازه گیري فشار خون شریانی
رفلکسـهاي گـردش   , تنظیم عصبی فشار خـون  , اندازه گیري فشاروریدي, وریدي خون گردش, )استارلینگ

تـاثیر  , جریـان لنـف   ،تنظیم هومـورال گـردش خـون   , )شامل رفلکس هاي گیرنده فشاري و شیمیایی(خون 
  .فعالیتهاي عضالنی بر سیستم قلب و گردش خون

نقـش  , قابلیـت پـذیرش ریـوي   , و قفسه سینه قابلیت ارتجاع ریه, مکانیک تنفس :فیزیولوژي دستگاه تنفس
فشـار در   تغییرات حجم, حداکثر شدت جریان بازدمی, حجم ها و ظرفیتهاي ریوي, کار تنفسی, سورفاکتانت



 ٢٢

ترکیـب و  , قوانین گازها در رابطه با انتقال آنها از غشاء تنفسـی , فضاي مرده و تهویه حبابچه اي , دم و بازدم
ـ , ايفشار گازها یداخلی حبابچه  ـ , دي مجـاور حبابچـه هـا   ـترکیب گازهاي خون وری بادالت گـازي بـین   ـت

, کنتـرل عصـبی تـنفس   , مرکـزتنفس , تبادالت گازي در بافتهـا , نسبت تهویه جریان خون, حبابچه ها و خون
  .تنفس جنینی, تنفس در فعالیتهاي عضالنی, کنترل هومورال تنفس

گلبولهـاي  , هموگلوبین و نقش آن در حمل گازها, ل قرمزگلبو, فیزیولوژي بافتهاي خونساز: فیزیولوژي خون
  .پالسما و لنف, پالکتها و مکانیزم انعقاد خون, سفید

  
    :منابع اصلی درس

1- Textbook of Medical Physiology. Gnyton A. C. Latest ed. 
2- Basic of Clinical Physiology Green J.H. Latest ed. 
3- Textbook of Anatomy and Physiology. Guyton A Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو
شـرکت  , درصـد نمـره   10انجـام تکـالیف   , درصد نمـره  60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10فعال در کالس 
  



 ٢٣

  » )2(فیزیولوژي« 
  04    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  )1(زیولوژيفی   :پیش نیاز

  
غـدد  , عصبی و فراگیري کلیاتی درباره فیزیولوژي گوارش و کبـد , آشنایی با فیزیولوژي دستگاه ادراري   :هدف کلی

  .درون ریز و دستگاه تناسلی و فیزیولوژي خواب
  

در این درس دانشجو با عملکرد برخی از دستگاه هاي بدن و چگونگی ارتباط آنها بـا سـایر سیسـتمها      :شرح درس
همچنین کمـک بـه   . آشنا شده و قادر خواهد بود بصورت کاربردي از دانسته هاي فوق در بالین بیماري استفاده نماید

  .درك بهتر سایر دروس تخصصی هوشبري خواهد بود
  

  )ساعت  34(     :رئوس مطالب
, درجـه هوشـیاري  , شـناخت کلـی فیزیولـوژي مغـز و نخـاع و اعصـاب مغـزي       : فیزیولوژي دستگاه عصبی

سیسـتم  , امـواج مغـزي  , سیسـتم لیمبیـک  , سیستم فعال کننده مشـبک , یادگیري و حافظه, رفلکسهاي عصبی
  .مایع مغزي نخاعی, تنظیم درجه حرارت بدن, عصبی خودمختار

گوارش بـا فیزیولـوژي و    -لوله فیزیولوژي و عملکرد قسمتهاي مختلف :فیزیولوژي دستگاه گوارش و کبد
اعمـال حرکتـی و ترشـحی قسـمتهاي     , ویتامینها کاثرات فیزیولوژی, رژیم غذایی تعادل, اعمال متابولیک کبد
  .نقش پانکرانس درعملکرد لوله گوارش, مکانیسم جذب مواد در روده, مختلف لوله گوارش

تشـکیل  , فیلتراسـیون گلـومرولی  , گردش خون کلیوي, ساختمان کلیه :فیزیولوژي کلیه و تنظیم مایعات بدن
مقایسـه ترکیبـات ادرار و   , مکانیسم خود تنظیمی گردش خـون کلیـوي  , آب و الکترولیتهاحفظ تعادل , ادرار
  .دفع و ترشح, مکانیسم هاي توبولی براي جذب, خون

انـواع اسـیدوز و آلکـالوز و    , فرمول هندرسـن هسـلباخ  , PHتعریف  :خون شریانی PHفیزیولوژي تنظیم 
, PHنقش تـنفس در تنظـیم   , ج سلولی و داخل سلولیبافرهاي خار, اثر بافرهاي خون, مکانیسمهاي جبرانی
  .PHنقش کلیه در تنظیم 

فیزیولـوژي غـدد تیروئیـد و    , هورمونها و مکانیسم عمل آنهـا  :فیزیولوژي غدد درون ریز و دستگاه تناسلی
فیزیولوژي , )بخش قشري و بخش مرکزي(فیزیولوژي غدد فوق کلیوي , فیزیولوژي غدد هیپوفیز, پاراتیروئید

  .گاه تناسلی نر ومادهدست



 ٢٤

  .مختصري از فیزیولوژي حس هاي پنچگانه
  ... .سندرم آپنه در خواب و , خواب طبیعی و تغییرات تنفسی :فیزیولوژي خواب و مسائل تنفسی خواب

  
    :منابع اصلی درس

1-Textbook of Medical Physiology. Gnyton A. C. Latest ed. 
2-Basic of Clinical Physiology Green J.H. Latest ed. 
3-Textbook of Anatomy and Physiology. Guyton A Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

شرکت فعال در , درصد نمره 10انجام تکالیف , درصد نمره 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 
  .درصد نمره 10کالس 



 ٢٥

  » فیزیک هوشبري« 
  05    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  آَشنایی با قلمرو فیزیک در ارتباط با هوشبري و تجهیزات مربوطه   :هدف کلی
  

در این درس دانشجو با قـوانین فیزیکـی و کـاربرد آن در ارتبـاط بـا انـدازه گیـري و تنظـیم تجهیـزات           :شرح درس
    .دات الزم جهت پیشگیري ا ز خطرات احتمالی در اتاق عمل را فرا می گیردتدابیر و تمهی, هوشبري آشنا شده

  
  )ساعت 34(   :رئوس مطالب
 بر کمیت هاي فیزیکی و ساختمان اتم و ماده مقدمه و مروري. 

 ظرفیت گرمایی گازها و , اندازه گیري حرارت, ترمومتر و انواع آن: حرارت ... 

 فشار اتمسفر و , ر جزئی در گازهافشا, فشار در گازها و مخلوط هاي گازي... 

 فشار بخار آب, گرماي تبخیر: تبخیر و فشار بخار 

 مرطوب کننده ها و انواع آن, روشهاي اندازه گیري رطوبت هوا, رطوبت نسبی: رطوبت 

 انتونوکس و , نایتروس اکساید, فشار در سیلندرهاي اکسیژن, گازهاي فشرده و قوانین گازها... 

 نکات ایمنی و حفاظتی) منابع گاز(اي گازهاي طبی خصوصیات سیلندره 

 تنظیم کننده هاي فشار 

 جریان المینار و توربوالنت و , ویسکوزیتی و مقاومت, جریان مایع در لوله ها ... 

 جریان سنج ها 

 چادر اکسیژن, نبوالیزر, اکسیژن درمانی, لوله ونچوري: انژکتور و انواع آن 

 ضریب حاللیت و , محلول اشباع گازي, هنريقانون : انحالل گازها در مایعات... 

 انتشار گازها و مایعات 

 سیستم هاي تنفسی بیهوشی, دستگاه بیهوشی و تبخیر کننده ها 

  جریانهاي ( مروري بر الکتریسیته و قوانین آنDC وAC( , الکترودهـاي  , پتانسیل هاي بیولـوژیکی
اثـر  , ریالتور و دیاترمی با الکترودهاي مونیتوراثرات دفیب, پوالریزه و غیره پوالریزه و خصوصیات آنها

 .پیشگیري از آن.......................  جریان مستقیم و متناوب بر بافت شون 



 ٢٦

 پرتوهاي الکترومغناطیسی 

 احتراق در اتاق عمل و نکات ایمنی و حفاظتی 

  
    :منابع اصلی درس

1- Physics for the Anacsthctist. Macintosh, et al. Latest ed. 
2- Principles of measurement and monitoring in Anaesthesia and intensive care. 

Sykes, Vickers Latest ed. 
3- Ward's Anaesthetic Equipment Andrew J. Davey and Ali Diba. Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو
شـرکت  , درصـد نمـره   10انجـام تکـالیف   , نمـره  درصد 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10فعال در کالس 



 ٢٧

  » میکروب شناسی و استریلیزاسیون« 
  06    :کد درس

  واحد 2   :تعداد واحد
  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد    :پیش نیاز

ا با تاکیـد بـر روشـهاي    فراگیري کلیات علم میکروب شناسی و طبقه بندي میکروارگانیسم هاي بیماریز   :هدف کلی
  جلوگیري از عفونت و روشهاي مختلف استریلیزاسیون و ضد عفونی

در این درس دانشجو با طبقه بندي میکروارگانیسمهاي بیماریزا و عفونتهاي شایع بیمارستانی آشنا شـده    :شرح درس
ق عمل و واحد مراقبتهاي ویژه را و تدابیر و تمهیدات الزم جهت پیشگیري و کنترل عفونتهاي شایع بیمارستانی در اتا

  .فرا می گیرد
  )نظري ساعت 26(     :رئوس مطالب
  مروري بر کلیات میکروب شناسی پزشکی و همه گیر شناسی -
 طبقه بندي باکتریهاي بیماریزا با تاکید بر میکروبهاي شایع در اطاق عمل و اطاق مراقبتهاي ویژه  -

 انواع قارچها و ویروسهاي شایع بیماریزا -

 شهاي تشخیص میکروارگانیسمهارو -

 )دفاع بدن در مقابل میکروبها(منابع و راههاي انتقال و ایمنی  -

 عفونتهاي بیمارستانی -

 راههاي پیشگیري از عفونت از طریق کنترل منابع و قطع راههاي انتقال -

 )شیمیایی و کاربرد دستگاهها, فیزیکی(روشهاي مختلف استریلیزاسیون  -

 کننده انواع محلول هاي ضدعفونی -

 وسایل و تجهیزات اتاق عمل و واحد  مراقبتهاي ویژه, روشهاي ضد عفونی کردن فضاي فیزیکی -

  )عملیساعت  17(     :رئوس مطالب
  شامل مطالب تدریس شده در کالس نظري

    :منابع اصلی درس
1-Microbiology, Principles and Explorations. Jacquelyn G. Black. Latest ed. 
2- Medical Microbiology, Jawelz E. & et al. Latest ed. 
3- Hospital-acquired infection (Principles and Prevention) GAJ Ayliffe & et al. 
Latest ed 

4- Operating Room Techniques. Beerry and Kohn's. Latest ed. 
شـرکت فعـال   , درصد نمـره  60پایان ترم  آزمون, درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره 20) عملی, نظري(در کالس 



 ٢٨

  » بیوشیمی« 
  07    :کد درس

  
  واحد 1  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  .هدف از این درس فراگیري ساختمان ملکول زنده و واکنش هاي شیمیائی دستگاه هاي بدن می باشد   :هدف کلی
  

و سوخت و سـاز  ) پروتئینها, آمینواسیدها, لیپیدها, کربوهیدراتها(در این درس دانشجو با بیومولکولهاي   :درسشرح 
قادر خواهـد بـود از دانسـته هـاي     . آنها در بافتهاي بدن و همچنین برخی از آزمایشات متداول خون و ادرار آشنا شده

  .خود در بالین بیمار استفاده نماید
  

  )نظري ساعت 17  (    :رئوس مطالب
چربیهـا و  , کربوهیدراتها و طبقه بندي آنهـا , شناخت بیوشیمی و ساختمان بدن انسان از نظر بیومولکولی, مقدمه

, فسـفولیپیدها , )گلیسـریدها (چربیهـاي خنثـی   , صـابونها , )اشباع و غیر اشباع(اسیدهاي چرب , طبقه بندي آنها
, طبقـه بنـدي پـروتئین هـا    , اسید آمینه هاي ضروري, قه بندي آنهااسیدهاي آمینه و پروتئین ها و طب, استروئیدها

اصول , آنزیم ها و طبقه بندي آنها, اثر مهار کنندگی آنتی بیوتیکها در بیوسنتز پروتئین ها, الکتروفورز پروتئین ها
  .کلی واکنشهاي آنزیمی

ویتـامین هـاي محلـول در آب    , )K, E, D, Aویتـامین  (ویتامین هاي محلول در چربی , کوآنزیم ها, ویتامینها
مـروري بـر   , ) Cویتـامین , B12ویتـامین  , بیوتین, اسید فولیک, اسید پانتوتنیک, B6, نیاسین, B2; B1ویتامین (

  .عناصر معدنی
پورفیرین هـا و پـروتئین   , متابولیسم چربیها, چگونگی سوختن گلوکز در سلولها, سیکل کربس ،متابولیسم قندها

  .هاي هم دار
  .تنظیم ترشح و طبقه بندي هورمون ها, ايهورمون ه

, پروتئین هاي پالسما, عناصر سلولی خون, انعقاد خون, خون PH, حجم خون, وزن مخصوص: بیوشیمی خون
, ترکیبـات نیتـروژن دار غیـر پروتئینـی    , چربـی هـاي پالسـما   , قند خـون , هورمون هاي خون, آنزیم هاي خون

  .خاصیت تامپونی خون, الکترولیت هاي خون
اسـید  , کراتین و کراتی نـین , آمونیاك, اوره, رنگ ادرار, PH, وزن مخصوص ادرار, حجم ادرار: بیوشیمی ادرار

  .اگزاالتها, فسفاتها, سولفاتها, کلرورها, اسیدهاي آمینه ادرار, اسید اوریک, هیپوریک



 ٢٩

    :منابع اصلی درس
1- Harper's Biochemistry, R.K Murry- D.K Granner. Latest ed. 
2- Rawn Biochemistry, I. David Rawn, Latest ed. 
3- Strayer Biochemistry, Labert stryev, Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره  10شرکت فعال در کالس , درصد نمره  90آزمون پایان ترم 
  



 ٣٠

  » ایمونولوژي« 
  08    :کد درس

  
  واحد 1  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :نیاز پیش

  
  .آشنایی دانشجو با علم ایمونولوژي و ارتباط آن با ارائه خدمات بالینی   :هدف کلی
  

پاسخها و نقایص , در این درس دانشجو ضمن آشنایی با اصول ایمنی سلولها و ارگانهاي موثر در ایمنی  :شرح درس
  .از اندوخته هاي خود در بالین بیمار استفاده نمایدقادر خواهد بود , واکسیناسیون و کاربرد عملی آنها, سیستم ایمنی

  
  )ساعت 17(      :رئوس مطالب

سـلولها و بافتهـاي   , )غیرفعال, فعال, ایمنی ذاتی, انواع ایمنی, تعاریف( مقدمات ایمنی شناسی و ایمنی ذاتی 
پاسـخ هـاي   , واريسیستم بیگانـه خـ  , سیستم کمپلمان و التهاب, ایمونوگلوبولین ها, آنتی ژن, سیستم ایمنی

ــل عفــونی , ایمنــی ســلولی و هومــورال ــر عوام , واکســن هــا و واکسیناســیون, پاســخ هــاي ایمنــی در براب
, ایمونولـوژي تومورهـا   ،نارسـائی هـاي سیسـتم ایمنـی    , اتوایمیـونیتی , افزایش حساسیت, ایمونوهماتولوژي

  .ایمونولوژي پیوند اعضاء
  

    :منابع اصلی درس
1- Cellular end Molecular Immunology. A but K. Abbas et al. Latest ed. 
2- Immunology. Roitt. Brostoff. Latest ed. 
3- Basic and Clinical Immunology. Daniel P. stites. Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره  10شرکت فعال در کالس , درصد نمره  90آزمون پایان ترم 
  
  



 ٣١

  » روانشناسی« 
  09    :درسکد 

  واحد 2  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  

و کسب مهارت در بکار بـردن آن در  ) فردي و اجتماعی(آشنایی و فراگیري مفاهیم پایه اي روانشناسی    :هدف کلی
  .ه وي و جامعهادخانو, ارتباط با بیمار

  

, ارت در بکـارگیري مفـاهیم روانشناسـی آشـنا شـده     در این درس دانشجو با معیارهـاي اساسـی و مهـ     :شرح درس
بیـان و غیـره را در زمینـه کـاري خـود و      , تفکر, یادگیري, تشخیص ویژگیهاي فردي و اجتماعی و تاثیر آنها در رفتار

  .خانواده وي و جامعه را کسب می نماید, همچنین چگونگی ارتباط با بیمار
  

  )ساعت 34(      :رئوس مطالب
مبـانی  , تاریخچه مختصر علم روانشناسی و دیدگاههاي روانشناسی, ماهیت علمی روانشناسی, تعریف روانشناسی

محرکهاي رفتار موجـودات  , اهداف و روشهاي علم روانشناسی, رشد از نظر روانشناسی, فیزیولوژیک روانشناسی
, یـادگیري و تفکـر  , نعقـل از دیـدگاه قـرآ   , دقت و ادراك و حاالت شعور, هوشیاري, عوامل موثر بر رفتار, زنده

انگیزش , هوش و سنجش آن, شخصیت و مسائل مربوط به آن, تفاوتهاي فردي, زبان و تفکر, حافظه و فراموشی
ارتبـاط  , و جامعـه شناسـی   روانشناسی اجتماعی, روانشناسی تندرستی و بهداشت, تعارض و سازگاري, و هیجان

, نابرابریهاي اجتماعی و علل آن و نظر اسالم, رفتار اجتماعی ,فرد با جامعه و دیدگاه اسالم در مورد فرد و جامعه 
, انـواع انحرافـات  (ناهنجاریهـاي اجتمـاعی   , ارزش هاي اجتمـاعی , سازمانها و نهادهاي اجتماعی, اقشار, گروهها

ري ابعاد روانی بیمـا , مفهوم حرفه اي بودن در پزشکی, بهداشت روانی و فرد و اجتماع, )فقر و غیره, جرم, اعتیاد
... ابعاد روانشناختی بیماران بستري در بخش مراقبتهاي ویژه و شناخت مشکالت روانی نظیر دلریوم و , روي فرد

در شـرایط بحرانـی و   ) تیمـی (کار گروهی , ابعاد روانی اطرافیان بیماران به شدت بدحال, تشخیص و درمان آنان
  .عادي

  

  طبق نظ استاد مربوطه     :منابع اصلی درس
  

انجـام تکـالیف   , درصد نمره 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :رزشیابی دانشجوشیوه ا
  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس , درصد نمره 10



 ٣٢

  » واژه شناسی پزشکی« 
  10    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  ي عمومی پزشکی و اختصاصی هوشبري در جهت درك بهتر مفاهیم هوشبريفراگیري واژه ها   :هدف کلی
  

واژه هـاي رایـج در   , اجـزاي تشـکیل دهنـده آن   , در این درس دانشجو با فراگیري ریشه لغات پزشکی  :شرح درس
مورد دستگاههاي مختلف بدن و عالئم اختصاري مربوطه قـادر بـه فهـم و درك مطالـب علمـی در ارتبـاط بـا رشـته         

  .ري و بیماریهاي سیستم هاي مختلف بدن خواهد بودهوشب
  

  )ساعت  34(     :رئوس مطالب
 فیزیولـوژي و  , واژه هاي رایـج تشـریح  , عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن, مقدمه اي بر واژه شناسی پزشکی

, احیواژه شناسی در بیماریهاي داخلی و جر, واژه هاي رایج هوشبري و اتاق عمل, دستگاه هاي مختلف بدن
دستگاه گردش خون و سیستم , تنفس( روشهاي تشخیصی و اختصارات مربوطه در سیستم هاي مختلف بدن 

گوش و حلق و , چشم, اعصاب, تناسلی -ادراري, غدد مترشحه داخلی, گوارش, اسکلتی و عضالنی, لنفاوي
 ).مامائی و زنان ،بینی

 شکی در پرونده بیماراناصطالخات رایج در نوشتن دستورات پزشکی و سایر مدارك پز.  
  

    :منابع اصلی درس
1- Medical Terminology. Birmingham J.J. Latest ed. 
2- Medical Ttcrminology. Barbara J. Cohen. Latest ed. 
3- Operating Room technique. Berry and kohn's. Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس , درصد نمره 70ن پایان ترم آزمو, درصد نمره 20آزمون میان ترم 
  



 ٣٣

  » کاربرد رایانه« 
  11    :کد درس

  
  واحد 3  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
  .آشنایی با رایانه و بکارگیري آن در ارتباط با حرفه و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی   :هدف کلی
  

قادر خواهد بود اطالعات مورد نیاز را به آن وارد و بـر  , ر این درس دانشجو با کاربرد رایانه آشنا شدهد  :شرح درس
حسب نیاز از اطالعات موجود در آن در ارتباط با حرفه هوشـبري و سـایر فعالیتهـاي آموزشـی و پژوهشـی اسـتفاده       

  .نماید
  

  )ساعت  34(     :نظري رئوس مطالب
  تعریف رایانه -
 یانهکاربرد را -

 شرح اجزاء تشکیل دهنده نظام یک رایانه, انواع رایانه -

 Windowsآموزش  -

 آشنایی با برخی از نرم افزارهاي آماري مربوط به رشته -

 آشنایی با اینترنت -

  )ساعت  34(     :عملی رئوس مطالب
  شامل مطالب تدریس شده در کالسهاي نظري

  
  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس

  
      :دانشجو شیابیشیوه ارز

شـرکت فعـال در کالسـهاي    , درصد نمره 70عملی پایان ترم , آزمون نظري, درصد نمره 20آزمون میان ترم  
   .درصد نمره 10عملی , نظري



 ٣٤

  » آمار زیستی و روش تحقیق« 
  12    :کد درس

  واحد 3  :تعداد واحد
  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز
  

ساختن دانشجو با مفاهیم مهم آماري و روش هاي متداول تحقیق در ارتباط با رشته علوم پزشـکی  آشنا    :هدف کلی
  و شاخصهاي مهم بهداشتی درمانی

قادر خواهد بـود  , اصول و روشهاي مختلف آماري و تحقیق آشنا شده, در این درس دانشجو با مفاهیم   :شرح درس
مصاحبه و اندازه گیري در انجـام پژوهشـهاي   , مشاهده, نمونه گیري ,گروه هاي تحقیق را در تهیه پرسشنامه تحقیقات

  .یاري نماید, علمی
  )ساعت  43(     :نظري رئوس مطالب

طبقه بندي اطالعات و , روشهاي جمع آوري اطالعات, انواع مشاهدات, تعریف آمار و اهمیت آن در علوم پزشکی
محاسبه شاخص هاي مرکزي شـامل  , یع تجمعی و کاربرد آنمفهوم و محاسبه توز, بیان آن بوسیله جداول و نمودار

انحراف معیار و ضریب , واریانس, محاسبه شاخص هاي پراکندگی شامل طول میدان تغییرات, میانه و نما, میانگین
  .تغییرات

تمال توزیع اح, توزیع نرمال و کاربرد آن, محاسبه شاخص هاي مهم بهداشتی, مفهوم احتمال و بیان قوانین ساده آن
X , احتمالP ,اشتباه نوع اول و دوم, تست آماري, مفهوم فرضیه, برآورد تعداد نمونه و اساس آن.  

مفهـوم بسـتگی بـین دو    . دستور انجام چند آزمون مهم آماري که بیشتر در مقاالت علوم پزشکی مشاهده می گـردد 
  .صفت و روش بررسی آن در مطالعات کمی و کیفی

, انواع تحقیق, تدوین فرضیه هاي تحقیق, بیان مسئله تحقیق, انتخاب موضوع, ی تحقیقتعریف تحقیق و واژه شناس
  .مصاحبه و مقایسهاي اندازه گیري, مشاهده, پرسشنامه, روشهاي گرد آوري داده ها

تـدوین پیشـنهاد   , اعتبار درونی و بیرونی تحقیق, روشهاي کنترل, نمونه گیري, طرح تحقیقع مشخص کردن متغیرها
  .پژوهش

  

  )ساعت  17(     :عملی رئوس مطالب
  شامل مطالب تدریس شده در کالسهاي نظري

  

    :منابع اصلی درس
  طبق نظر استاد مربوطه

  

نوشـتن یـک   , درصـد نمـره   60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  .درصد نمره 20پروپوزال تحقیقاتی 



 ٣٥

  » اینات فیزیکینشانه شناسی و مع« 
   13   :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  )2(و فیزیولوژي ) 2(آناتومی    :پیش نیاز

  
وسایل مـورد نیـاز   , گرفتن شرح حال و چگونگی انجام معاینات فیزیکی, آشنایی با اصول معاینه بالینی   :هدف کلی

  جهت معاینه
  

گرفتن شرح حال بیمـار و انجـام   , با اصول معاینه بالینی دستگاههاي مختلف بدندر این درس دانشجو   :شرح درس
قادر خواهد بود در فراهم نمودن وسایل و امکانات مورد نیاز براي انجام معاینات فیزیکی , معاینات فیزیکی آشنا شده

را بطـور دقیـق کنتـر ل    همچنین عالئم حیاتی بیمـاران  . و بررسی وضعیت سالمت بیمار به پزشک معالج کمک نماید
  .نسبت به تکمیل مدارك مورد نیاز اقدام نماید, نموده

  
  )ساعت  26(     :نظري رئوس مطالب

 طرز برخورد با بیمار و شروع مصاحبه , مقدمه و آشنایی با روشهاي تشخیصی بیماریها 

 تاریخ مراجعه و رئوس شکایت هاي اصلی بیمار, مشخصات بیمار 

 اقدامات تشخیصی و درمـانی کـه   , و کمیت, کیفیت, سیر عالمات مربوطه, حال شرح: شرح بیماري کنونی
 .تاکنون صورت گرفته است

 آلرژي داروئی و , سابقه مصرف داروها, بیماریهاي قبلی و سوابق بستري شدن در بیمارستانها: سوابق بیمار
 ... , تصادفات, اعمال جراحی, دیگر آلرژیها

 و ) مواد مخدر, سیگار, الکل(اعتیاد , المتوضعیت س: سوابق شخصی و اجتماعی. ... 

 وجود یا عدم وجود امراض ارثی و امراض مهم و : سوابق فامیلی... 

 آماده کردن بیمار براي معاینه و لوازم مورد استفاده و نحوه انجام امتحان فیزیکی 

 وضعیت بیمار در موقع معاینه و , سطح هوشیاري: شرح وضعیت عمومی بیمار.... 

 درجه حرارت, تنفس, نبض, فشار خون: ئم حیاتیعال 

 دسـتگاه  , دستگاه تنفسـی , دستگاه قلب و عروق: نشانه شناسی و معاینه ي دستگاههاي مختلف بدن شامل
 ...گوش و حلق و بینی و , اعصاب و روان, عصبی

 خالصه شرح حال و یافته هاي بالینی و نوشتن گزارش روزانه, طریقه نوشتن پرونده بیمار  



 ٣٦

  )ساعت  17(     :عملی وس مطالبرئ
  تمرین عملی مطالب تدریس شده در درس نظري, تمرین با موالژ و ماکت, اسالید, نمایش فیلم

  
    :منابع اصلی درس

  طبق نظر استاد مربوطه
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
فعـال در کالسـهاي   حضور , درصد نمره 70آزمون پایان ترم عملی و شفاهی , درصد نمره 20آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10عملی , نظري



 ٣٧

  » اصول پایه دارو شناسی« 
  14    :کد درس

  واحد 3  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  )1(فیزیولوژي    :پیش نیاز
  

فراگیري کلیات علم دارو شناسی و آشنایی با برخی از داروهاي مختلف موثر بر سیستم هـاي مختلـف      :هدف کلی
  ...تنفس و گردش خون و , عصاببدن از جمله ا

  

بـا داروهـاي مـوثر بـر     , در این درس دانشجو ضـمن فراگیـري اصـول کلـی و عمـومی دارو شناسـی         :شرح درس
دسـتگاه تـنفس و دسـتگاه گـردش     , سیستم اعصاب مراکز عصـبی , سیستمهاي مختلف بدن از جمله اعصاب خودکار

مقـدار مصـرف و   , مصارف بالینی, موارد منع استعمال ،جانبی عوارض, خون و مکانیزم فعالیت داروهاي مهم آن گروه
  .قوانین داروئی آشنا می شود

  

  )ساعت  51(     :رئوس مطالب
در نحوه  عوامل موثر, مفهوم گیرنده, متابولیسم و دفع داروها, پخش, جذب, تعریف کلی و نحوه اثر داروها -

  اشکال داروئی, اثر داروها
بررسـی واکـنش   , راههـاي تجـویز دارو  , )مغزي و سد جفتی, سد خونی(ص انتقال مواد از غشاهاي مخصو -

 ... داروها و 

 کلیات نور و فارماکولوژي و اعصاب خودکار -

 داروهاي موثر بر دستگاه تنفس -

 داروهاي موثر دستگاه گردش خون -

, هـا هیستامین و آنتی هیسـتامین  , ضد افسردگی, ضد دیابت, ضد تب, ضد کم خونی, د انعقادـداروهاي ض -
 کورتیکواستروئیدها, دیورتیک ها

 ...آنتی بیوتیک ها و داروهاي رایج در درمان عفونتهاي ریوي و  -

 ضدعفونی کننده هاي موضعی -

 تداخالت داروئی -

 کنترل داروهاي مخدر, قوانین و مقررات مربوط به دارو, نگهداري و مصرف داروها -
 

  طبق نظر استاد مربوطه  :منابع اصلی درس
  

آزمون عملی و , درصد نمره 70آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :بی دانشجوشیوه ارزشیا
  .درصد نمره 10 شفاهی



 ٣٨

  » اصول کمک هاي اولیه« 
  15    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  )2(فیزیولوژي , )2(آناتومی    :پیش نیاز

  
   قبل ار انتقال به مراکز درمانی, شهاي کمک رسانی در فوریتهاي پزشکیاصول و رو فراگیري   :هدف کلی
  

توانـایی الزم در  , در این درس دانشجو با اصول و اقدامات کمـک هـاي اولیـه در فوریتهـا آشـنا شـده        :شرح درس
 Basic life)برخورد با بیمار در فوریتها و کمک رسانی به مصـدومین و انجـام اقـدامات اولیـه حمایـت ار حیـات       

support) آشنا می گردد... بانداژ اندامها و , را فرا می گیرد و با روشهاي حمل مصدوم.  
  

  )ساعت  26(     :نظري رئوس مطالب
  مشخصات فرد امدادگر, مقدمه, تعریف -
 بررسی و ارزیابی فرد نیازمند کمک -

روشـهاي بـازکردن   , راه هواییعلل و انواع انسداد (کنترل راه هوایی : (BLS)اقدامات اولیه حمایت ار حیات  -
کنترل تـنفس و روشـهاي انجـام    ... ) و   Heimlichمانور هیملیخ, Tripleراه هوایی از جمله مانور سه گانه 

کودکـان و  , در نوزادان... ) فشار پرشدگی مویرگی و , فشار خون, نبض( کنترل گردش خون , تنفس مصنوعی
 بزرگساالن

 اولیه در مواجهه با بیمار انواع شوك و اقدامات, تعریف: شوك -

خونریزي و انواع آن و روشهاي برخورد با فرد مصـدون  , انواع زخم و روشهاي مراقبتی: زخمها و خونریزي ها -
 ...گوش و , خونریزي از چشم, قطع عضو, دچار خونریزي

 ...ی و یخ زدگ, سرما زدگی, آفتاب سوختگی, آفتاب زدگی, گرما زدگی: فوریتهاي مربوط به گرما و سرما -

 و اقدامات اولیه ... الکترویکی و , شیمیایی, سوختگی حرارتی, درجه بندي سوختگی ها: سوختگیها -

, مارگزیـدگی , نـیش حشـرات  , سـموم خـوراکی  , و عوارض مسمومیت با منواکسید کربنعالئم : مسمومیت ها -
 و اقدامات اولیه... , مواد مخدر, مسمومیت با الکل

 ي عضالنی و اقدامات اولیهدررفتگی و آسیب ها, شکستگی -

 انواع بانداژ و آتل گذاري, پانسمان زخم: مهارتهاي کمک هاي اولیه -

 حمل مصدوم در فوریتها -



 ٣٩

  )ساعت  17(     :عملی رئوس مطالب
  .موالژ و ماکت و تمرین مطالب آموخته شده در درس نظري, تمرین, اسالید, نمایش فیلم

  
    :منابع اصلی درس

  هطبق نظر استاد مربوط
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
نظـري و  ( شـرکت فعـال در کـالس   , درصد نمره 70) نظري و عملی(آزمون , درصد نمره 20آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10) عملی
  
  



 ٤٠

  » اصول پرستاري و کار در اتاق عمل« 
  16    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  
حین و بعـد از عمـل و آشـنایی بـا     , آشنایی با مفاهیم اولیه و اصول پرستاري و از بیمار در مراحل قبل   :کلی هدف

  بخش اتاق عمل و مقررات آن
  

بـا سـاختار و    ,در این درس دانشجو ضمن فراگیري مفاهیم کلی در ارتباط بـا بیمـار و اصـول مراقبتـی      :شرح درس
آمـاده سـازي و   , چگونگی بستري بیمار در بخش, ریکاوري و جراحی آشنا شده, اصول اولیه کار در بخش اتاق عمل

حین و پـس از عمـل جراحـی را فـرا مـی      , انتقال بیمار به اتاق عمل و اصول عمومی مراقبت از بیمار در مراحل قبل
  .گیرد

  
  )ساعت  26(     :نظري رئوس مطالب
  توجهات روحی و روانی, مارحقوق بی, نیازهاي اساسی انسان, تعریف سالمتی و بهبودي -
طریقه اندازه گیـري فشـار   , شمارش نبض و تنفس, اندازه گیري درجه حرارت بدن(مهارتهاي بالینی  -

 سنداژ معده و مثانه, )خون

 اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبات دارویی و نکات ایمنی در استعمال داروها -

) داخل جلـدي , زیرجلدي, داخل وریدي, عضالنی(روشهاي رسانیدن دارو به وسیله تزریق به بیمار  -
 و آماده کردن وسایل مورد نیاز

 آشنایی با روش هاي برقراري راه وریدي و انواع محلولهاي تزریقی -

استانداردها و اصول ایمنـی  , وسایل و تجهیزات اتاق عمل, آشنایی با فضاي فیزیکی, تاریخچه اتاق عمل
 برقی و غیر برقی طرز استفاده از وسایل, و حفاظتی کار

روشهاي نگهـداري و اسـتفاده از وسـایل اسـتریل     , ماسک و دستکش استریل, طریقه استفاده از گان -
 شده

طرز رفتـار در بخـش و اتـاق    , روابط انسانی و حرفه اي با اعظاي تیم, اعضاء تیم جراحی و بیهوشی -
 فراگیري همکاري در کار دسته جمعی و عمومی, عمل



 ٤١

مراحل بسـتري و آمـاده سـازي بیمـار جهـت عمـل       , بقه بندي اعمال جراحیمختصري از انواع و ط -
اصول پذیرش بیمار در بخش و اتاق عمـل و مراقبـت عمـومی از بیمـاران پـس از اعمـال       , جراحی
 جراحی

 تغییر وضعیت و حمل بیمار, انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکس -

اصـول اولیـه پرسـتاري در اتـاق     , یرش و ترخیص بیمارنحوه پذ): بهبودي(کلیاتی از اتاق ریکاوري  -
 ریکاوري

 شرح وظایف کارشناس هوشبري -

 اصول حفاظت فردي و پیشگیري از خطرات شغلی -

  
  )ساعت  17(     :عملی رئوس مطالب

  مطالب تدریس شده در کالس نظري
  

    :منابع اصلی درس
1- Operating Room technique. Berry and kohn's. Latest ed. 
2- Textbook of Medical- Surgical Nursing. Brunner, Lilllian and suddarth, 

Doris. Latest ed. 
3- Fundamentals of Nursing. Kozier, Barbara; & et al. Latest ed. 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

عـال در کـالس   شـرکت ف ) نظري و عملـی (, درصد نمره 70آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 
  .درصد نمره 10



 ٤٢

  » فیزیوپاتولوژي« 
  17    :کد درس

  
  واحد 4  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  اصول پایه دارو شناسی, نشانه شناسی و معاینات فیزیکی, )2(فیزیولوژي, )2(آناتومی   :پیش نیاز

  
درمـان و  , ري و چگونگی ارزیـابی آشنایی با عملکرد سیستم هاي مختلف بدن در حالت سالمتی و بیما   :هدف کلی

  تمهیدات الزم
  

, در این درس دانشجو قادر خواهد بود مفاهیم سالمتی و بیماري را بیان نمـوده و بـا تظـاهرات بـالینی      :شرح درس
آگـاهی هـاي   , روشهاي متداول تشخیصی و درمان برخی از بیماریها بویژه در سیستم قلب و عروق و تنفس آشنا شده

  .مایدالزم را کسب ن
  

  )ساعت  68(     :رئوس مطالب
  .عوامل موثر در ایجاد بیماري, منشاء و طبقه بندي بیماریها, تعاریف سالمت و بیماري

. نشانه شناسی و روشهاي معاینه و تشخیص, ناتومی و فیزیولوژي دستگاه تنفسیمروري بر آ :دستگاه تنفسی
, نارسـایی تنفسـی  ... ) , آسـم , COPD(اي انسـدادي  بیماریهـ ... ) , آبسـه , پنومونی(عفونتهاي شایع تنفسی 

  .آمبولی ریه و تومورهاي ریه
اصـول  , نشانه شناسی و روشهاي معاینه و تشـخیص , مروري بر آناتومی و فیزیولوژي :دستگاه قلب و عروق

, تـب رماتیسـمی  : بیماریهـاي شـایع قلبـی   , الکتروفیزیولوژي قلب طبیعی و اختالالت ریـتم و هـدایت قلبـی   
بیماریهاي وریـدي  , افزایش و کاهش فشارخون, بیماریهاي عروق کرونر, نارسائی قلب, ریهاي دریچه ايبیما

  )DIC,DVT, آمبولی, ترمبوفلبیت(و شریانی 
  ...اورژانسهاي جراحی قلب و , بیماریهاي قلبی مادرزادي

ضایعات عروقی  :نشانه شناسی و روشهاي معاینه و تشخیص بیماریهاي شایع سیستم عصبی :دستگاه عصبی
ضـربه هـاي جمجمـه و    , افزایش فشـار داخـل جمجمـه   , ضایعات فضاگیر مغز, ضایعات فضاگیري مغز, مغز

آسیبهاي , فیزیوپاتولوژي اعصاب محیطی و نخاع, بیماریهاي مخچه, انواع صرع, تومورها, خونریزیهاي مغزي
  .... و  مالتیپل اسکلروزیس, انواع میوپاتی و بیماریهاي صفحه محرکه, نخاعی

نشـانه شناسـی و روشـهاي معاینـه و     , مروري بر آناتومی و فیزیولوژي کلیه و مجـاري ادرار  :دستگاه ادراري
  ...اورژانسهاي کلیه و , سنگ ها, تومورها, اورمی, نارسائی کلیه: بیماریهاي شایع سیستم ادراري. تشخیص



 ٤٣

, یسـم هـاي جبرانـی بـدن در کـم خـونی      مکان, نشانه شناسی بیماریهاي خونی, تقسیم بندي کم خونی :خون
هموسـتاز و خـونریزي در جراحـی و بررسـی بیمـار از نظـر       , بیماریهاي شایع سیستم خون سـاز و لنفـاوي  

  .خونریزي و انعقاد خون
  ...پانکراس و , پاتوفیزیولوژي بیماریهاي تیروئید :سیستم غدد درون ریز

عفونتهاي شایع اسـتخوانی و مفصـلی   , ارض آنهاشکستگی ها و دررفتگی ها و عالئم و عو :سیستم اسکلتی
  .نرمی استخوان و استئوپروز

, تومورهـا , انسـداد راه هـوایی فوقـانی   , نشانه شناسی و روشهاي معاینـه و تشـخیص   :گوش و حلق و بینی
  .عفونتها و اورژانسهاي جراحی

, )صـدمات مغـزي  , بیماریهـاي عفـونی  , فشارخون, دیابت(عوارض بیماریهاي عمومی بر روي چشم  :چشم
  ... )صدمات نفوذي چشم و , آسیب قرنیه(اورژانسهاي جراحی چشم 

بیماریهاي شـایع عفـونی   , شوك عفونی, مکانیسم هاي دفاعی بدن در عفونتها, کنترل دماي بدن, تب :عفونی
  .درمان و پیشگیري از آنها, و راههاي انتقال ICUدر بخش 

  .(TPN)دي کامل وری ،اختالالت ناشی ا زتغذیه :تغذیه
  

    :منابع اصلی درس
  طبق نظر استاد مربوطه

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

, درصـد نمـره   10انجـام تکـالیف   , درصـد نمـره   60آزمون پایان ترم ع , درصد نمره 20آزمون هاي میان ترم 
 .درصد نمره 10شرکت فعال در کالس 

  
  



 ٤٤

  » خون شناسی و انتقال خون« 
  18    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  )2(فیزیولوژي    :پیش نیاز

  

توجیهات الزم از بیمـار در  , مراقبت و نگهداري خون و فرآورده هاي آن, آشنایی با خون و مشتقات آن   :هدف کلی
  زمان تزریق خون و بروز عوارض احتمالی آن

  

قـادر خواهـد بـود اهمیـت     , ده آن آشنا شدهدر این درس دانشجو با ترکیبات خون و اجزاء تشکیل دهن  :شرح درس
تزریق خون و فرآورده هاي آن را تعریف نموده و طریقه نگهداري و مراقبت از خون را توضیح دهـد و طبـق دسـتور    

  .جهت بیمار استفاده نماید و عوارض احتمالی بدنبال تزریق خون را درك کرده و گزارش نماید
  

  )ساعت  34(     :رئوس مطالب
, تعریف کـم خـونی و انـواع آن    , انعقاد خون و بیماریهاي مربوطه, انواع هموگلوبین, فیزیولوژي خون مروري بر

جمع آوري خـون از داوطلـب افتخـاري و شـرایط     , ضرورت استفاده از خون در جراحی, شوك سلولهاي خونی
در بانـک خـون   تغییـرات خـون   , خون سـازگار و تهیـه آن و آزمایشـات تعیـین سـازگاري     , داوطلب اهداء خون

, تـب زا (عـوارض تزریـق خـون    , فرآورده هاي خون و موارد استفاده از آنهـا ... ) و انعقادي و  PH, الکترولیتی(
پیونـد اعضـاء و آزمـایش    , درمـان شـوك انتقـال خـون    , عوارض انتقال خون با مقادیر زیـاد ) همولتیک, آلرژیک

H.L.A ,شرایط تجویز خون به بیمار , جانشین پالسما شوند جانشین شونده هاي پالسما و موادي که نمی توانند
  .فرآورده ها و جانشین شونده هاي آن, حین و پس از انتقال خون, مراقبت هاي الزم قبل, حین عمل جراحی

  

    :منابع اصلی درس
1- Textbook of Blood Banking and Transfusion Medicine. Rudman. Sally V. 

Latest ed. 
2- Modern Blood Banking and Transfusion practices. Denise M. Harmening. 

Latest ed. 
3- Clinical Practice of Transfusion Medicine. L. D. pet Z, S. N. Swisher. Latest 

ed. 
  

انجـام تکـالیف   , درصد نمره 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
 .درصد نمره 10و شرکت فعال در کالس درصد نمره  10



 ٤٥

  » فوریتهاي پزشکی« 
  19    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  عملی -نظري   :نوع واحد
  فیزیوپاتولوژي, کمک هاي اولیه   :پیش نیاز

  
کسـب توانمنـدي   , فراگیري مهارتهاي الزم در برخورد اولیه با بیماران در فوریتهاي پزشـکی و بحرانهـا     :هدف کلی

  و توانایی بکارگیري تجهیزات و وسایل مربوطه (CPCR)ریوي و مغزي  ،الزم در کمک به انجام عملیات احیاء قلبی
  

قـوانین و  , انتقـال و نحـوه پـذیرش بیمـار    , در این درس دانشجو با مفهوم ارتبـاط در شـرایط بحرانـی     :شرح درس
, صـدمات ناشـی از ضـربه   , تنفسـی , قلبـی (اورژانسـی   توانایی الزم در کمک رسانی به بیمـاران , استاندارها آشنا شده

, همچنین قادر خواهد بود در شرایط بحرانی تحت نظر پزشک در تیم احیاء قلبـی . را کسب می نماید) حوادث و غیره
ریوي و مغزي در زمینه برقراري راه هوایی بیمار و استفاده مناسب از تجهیزات و امکانات موجود نقـش مـوثري ایفـا    

  .نماید
  

  )ساعت  26(     :نظري رئوس مطالب
بررسـی و شـناخت بیمـار در    , شناخت احساسات, ارتباط در شرایط بحرانی, تعریف شرایط بحرانی -

  .فوریتها و غیره
وسایل , تجهیزات, ساختار, کارکنان, استانداردهاي مربوط به فوریتها و بخش اورژانس, پذیرش بیمار -

 .و امکانات

 تریاژ و انواع آن -

سـایر عوامـل درد   , نارسایی احتقانی قلـب , انفاکتوس حاد میوکارد, آنژین صدري: اي قلبیاورژانسه -
 ...اختالالت شایع قلب و , قفسه سینه

و  BLSکودکـان و نـوزادان شـامل حمایـت اولیـه حیـات       , در بزرگسـاالن  CPCRایست قلبی و  -
 .ACLSحمایت پیشرفته قلبی حیات 

 ساز موقت ضربان, فیبریالتورد زروشهاي استفاده ا -

 ... )شوك آنافیالکتیک و , شوك قلبی(مروري بر شوك و اقدامات الزم  -

تـنفس  , سـندرم دیسـترس  , استنشاق دود, بیماري انسداد ریه, آسم , تنگی نفس: اورژانسهاي تنفسی -
 ...آسپیراسیون ریوي و , غرق شدگی, ادم ریه, پنوموتراکس آمبولی ریه، ,)شوك ریه(بالغین 



 ٤٦

 ...و ) CVA(سکته مغزي , تشنج, سنکوپ: یاورژانس هاي عصب -

 ...انسداد روده و , کوله سیستیت, راتیتکپان, آپاندیسیت, اورژانس هاي شکمی -

 ...مسمومیت حاد با الکل و , هیپوگلیسمی, دیابت و کتواسیدوز دیابتی: اورژانس هاي متابولیکی -

داروهـاي ضـد   , مخـدرها , بـاربیتورات هـا  , مسمومیت با سالیسـالت هـاي  : مسمومیت هاي دارویی -
 ...سیانور و , افسردگی سه حلقه اي

 اداره کلی بیماران با سوختگی شدید و اقدامات اولیه: مروري بر سوختگی -

, قفسـه صـدري و شـکم   , تروماي سـر و صـورت  , (Multiple Trauma)تروماي چندگانه : تروما -
  .له شدگی وسیع بافت نرم, ستون فقرات, اندامها

  
  )ساعت  17(     :عملی رئوس مطالب

  نمایش فیلم و اسالید, مغزي بر روي موالژ و ماکت, ریوي -تمرین عملیات احیاء قلبی
  

    :منابع اصلی درس
  طبق نظر استاد

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو

( شـرکت فعـال در کـالس   , )عملی, نظري(, درصد نمره 70آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 
 .درصد نمره 10) عملی, نظري

  
  



 ٤٧

  » زبان تخصصی« 
  20    :کد درس

  
  واحد 3  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  واژه شناسی, زبان انگلیسی عمومی   :پیش نیاز

  
بـویژه  , ترجمه و نگـارش متـون تخصصـی پزشـکی    , درك مفاهیم, ارتقاء توانائی دانشجویان در مطالعه   :هدف کلی

  هوشبري
  

نشجو قادر خواهد بود از متون علمی مربوط به رشـته هوشـبري بـه زبـان انگلیسـی در      در این درس دا  :شرح درس
  مکالمه و ترجمه مطالب شود, جهت درك بهتر مفاهیم استفاده نماید و همچنین ترغیب به صحبت

  
  )ساعت  51(     :رئوس مطالب

  شبريمروري بر واژه ها و اصطالحات پزشکی با تاکید بر اصطالحات مربوط به زمینه هو
  خواندن و درك مفاهیم متون علمی در زمینه هوشبري

  آشنایی با اصول ترجمه متون تخصصی هوشبري
  نوشتن صحیح لغات و اصطالحات پزشکی

  
    :منابع اصلی درس

  طبق نظر استاد مربوطه
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
شـرکت  , درصـد نمـره   10کـالیف  انجـام ت , درصد نمـره  60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 

 .درصد نمره 10فعال در کالس 

  
  



 ٤٨

  » مدیریت در بیهوشی« 
  21    :کد درس

  واحد 1  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  ندارد   :پیش نیاز

  

وظایف مدیریتی و علوم رفتاري در مـدیریت و انطبـاق آن بـا سـازمانها و     , آشنائی دانشجو با نظریه ها   :هدف کلی
  بهداشتی و درمانی بویژه بخش بیهوشیتشکیالت 
  

در این درس دانشجو با شیوه هاي علوم رفتاري در مدیریت و وظایف مدیریتی در نظام ارائه خـدمات    :شرح درس
برنامه ریزي جهت بیماران و کارکنان و , نحوه اداره کردن و دائره فعالیتی بخش بیهوشی, بهداشتی و درمانی آشنا شده

  .یمهاي درمانی و اداري را فرامی گیردارتباط با سایر ت
  

  )ساعت  17(     :رئوس مطالب
, )کنترل, انگیزش و رهبري, سازماندهی و هماهنگی, برنامه ریزي(وظایف مدیران , مفهوم مدیریت و سازمان

تعریـف شـاخص هـاي کلـی     , چرخه ي مدیریت برنامه تندرسـتی , مفهوم و برنامه تندرستی, مفهوم عملکرد
آشنائی با موسسات خصوصی و دولتی در نظام ارائه . روابط انسانی در مدیریت. ه و کاربرد آنهاسالمت جامع

متدولوژي ارزیـابی رضـایت بیمـار از مراقبتهـاي     . خدمات بهداشتی درمانی مانند بیمه ها و بررسی نقش آنها
, کیالت واحد هوشبريطرح تش, بهداشتی و درمانی و روشهاي ارزیابی و عوامل موثر در زمینه رضایت بیمار

  روشهاي کم کردن خطر عفونت در بیهوشی, مقررات ایمنی در زمینه هوشبري
  سیستمهاي مختلف ضبط و ثبت و اهمیت نگهداري پرونده جهت بایگانی

  آگاهی ا زشرح وظایف کارکنان بخش هوشبري و دانشجویان
  گزارشات تعمیرات و نگهداري وسایل و تجهیزات

  نگهداري و بایگانی رسیدهاي مربوطه, دریافت آن درخواست کردن وسایل و
  

  مربوطه طبق نظر استاد    :منابع اصلی درس
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
 10شـرکت فعـال در کـالس    , درصـد نمـره   10 مربوط به کالس انجام تکالیف, درصد نمره 80آزمون پایان ترم 

 .درصد نمره

  



 ٤٩

  » اصول بیهوشی« 
  22    :کد درس

  
  واحد 3  :احدتعداد و

  نظري   :نوع واحد
  اصول پرستاري و کار در اتاق عمل, فیزیک هوشبري, )1(فیزیولوژي , )1(آناتومی    :پیش نیاز

  
امکانات , وسایل, تجهیزات, سازمان تشکیالتی, آشنائی با اصول بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي    :هدف کلی

  و قوانین مربوط به رشته هوشبري
  

وسایل و امکانات , تجهیزات, در این درس دانشجو با اصول پایه بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي  :شرح درس
روشـها و نحـوه اداره راههـاي    , مرتبط با بیهوشی آشنا شده مراحل پذیرش و انتقال بیمار به اتـاق عمـل و ریکـاوري   

  .ن را فرامی گیردش سیستمهاي مختلف بدیاصول پا, هوایی بیمار و چگونگی آماده سازي بیمار
  

  )ساعت  51(     :رئوس مطالب
اصـول کلـی پـذیرش بیمـار در اتـاق عمـل و       , سازمان تشکیالتی و دایره فعالیتی بیهوشی, تاریخچه بیهوشی -

  پیش درمانی در بزرگساالن و اطفال, تنظیم پرونده بیمار, اهمیت آماده سازي بیمار قبل از عمل
اثـرات  , اشـاره اي بـر تئـوري هـاي بیهوشـی     (حیـه اي و بـی دردي   بی حسی نا, اصول پایه بیهوشی عمومی -

بـی حـس کننـده هـاي     , هوشبرهاي وریدي, ... هوشبرهاي استنشاقی بر روي تهویه ریوي و گردش خون و 
 )شل کننده هاي عضالنی, موضعی

 ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی و تعیین ریسک بیهوشی -

سیسـتم هـاي   , مـدارهاي بیهوشـی  , ماشین بیهوشـی (ري از آنها آشنایی و کاربرد سیستم هاي بیهوشی ونگهدا -
 ... )تنفسی بیهوشی و 

 آشنایی با روشها و نحوه اداره راههاي هوایی بیمار و عوارض مربوطه و روشها و تجهیزات اکسیژن درمانی -

 اصول پایه پایش در بیهوشی -

بیماران (مال جراحی انتخابی و اورژانس تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اع, وسایل, نحوه آماده سازي بیمار -
 )معده پر

 از آن و ترخیص (PACU)مراقبت از بیمار در بخش مراقبتهاي پس از بیهوشی , پذیرش, اصول کلی انتقال  -

 اصول کلی حفاظتی و ایمنی حرفه اي -

  اصول اخالقی و قوانین مربوط به هوشبري در جمهوري اسالمی ایران -



 ٥٠

    :منابع اصلی درس
1- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed  
2- Introduction to Anesthesia. Dripps & et al. Latest ed 
3- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & el al. Latest ed 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو
شـرکت  , درصـد نمـره   10جـام تکـالیف   ان, درصد نمـره  60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 

  درصد نمره10فعال در کالس 
  
  



 ٥١

  » )1(روش بیهوشی « 
  23    :کد درس

  واحد 4  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  2همزمان با کارآموزي , اصول بیهوشی   :پیش نیاز

پایش سیستم هاي  ,آماده سازي بیمار, اصول و روشهاي بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي فراگیري   :هدف کلی
  .حین و بعد ار بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه اي, مراقبت از بیمار در مراحل قبل, عوارض در بیهوشی, مختلف بدن
بی حسی ناحیـه اي و  , در این درس دانشجو با روشها و نحوه آماده سازي بیمار جهت بیهوشی عمومی  :شرح درس

چگـونگی پـایش سیسـتم هـاي     , بر روي تخت اتاق عمل آشنا شـده  بلوك هاي عصبی محیطی و انواع استقرار بیمار
بی حسی ناحیه اي و بلوك ها , حین و بعد از بیهوشی عمومی, مختلف بدن و مراقبت از بیمار در مراحل مختلف قبل

  . را فرا می گیرد
  )ساعت  68(     :رئوس مطالب

  ارزیابی بیمار و انتخاب روش بیهوشی مناسب -
 ... )و  (TIVA)بیهوشی کامل داخل وریدي , متعادل, شی استنشاقیبیهو(بیهوشی عمومی  -

 بیهوشی چگونگی آماده سازي بیمار براي القاء -

 نگهداري و هوش آوري بیمار و عوارض مربوطه اصول القاء -

 ... )پالس اکسی متري و , کاپنوگرافی(چگونگی پایش سیستم هاي مختلف بدن  -

 حین و بعد از بیهوشی عمومی , یماران در مراحل قبلتوجهات و تمهیدات الزم در مراقبت از ب -

 اصول کلی مایع درمانی و انتقال خون -

 تکمیل فرم هاي بیهوشی -

 وسایل و امکانات مورد نیاز, داروها, عوارض مربوطه, و بلوك هاي عصبی محیطیبی حسی هاي ناحیه اي  -

 هـاي عصـبی   بلـوك  و اي ناحیـه  حسی بی بعداز و حین ,قبل مراحل در بیماران از مراقبت در الزم وتمهیدات توجهات - 

 محیطی

 عوارض و توجهات الزم, وضعیت هاي قرارگیري بیمار حین بیهوشی -

   اداره راه هوایی مشکل -
    :منابع اصلی درس

1- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed  
2- Introduction to Anesthesia. Dripps & et al. Latest ed 
3- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & el al. Latest ed 

 10انجـام تکـالیف   , درصـد نمـره   60آزمون پایـان تـرم   , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره10شرکت فعال در کالس , درصد نمره



 ٥٢

  » )2(روش بیهوشی « 
  24    :کد درس

  
  واحد 4  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  3همزمان باکارآموزي , )1(روش بیهوشی    :پیش نیاز

  
, تدابیر و تمهیدات الزم به هنگـام بـروز عـوارض احتمـالی    , فراگیري برخی بیماریهاي همراه آشنایی و   :هدف کلی

بیماران در مراحل راقبت از ـی و سالمندان و کسب توانمندي الزم در مـان و مامایــزن, فالـروش هاي بیهوشی در اط
  . تلف بیهوشی و بی حسی ناحیه ايـمخ

  
زنـان و مامـایی و   ,روشهاي بیهوشی در اطفـال , در این درس دانشجو با برخی از بیماریهاي شایع همراه  :شرح درس

تدابیر و تمهیـدات الزم در مراقبـت از بیمـاران در مراحـل مختلـف      , وسایل و امکانات مورد نیاز آشنا شده, سالمندان
را , به ویژه بـه هنگـام بـروز عـوارض احتمـالی     , عمومی و بی حسی ناحیه اي) حین و بعد از بیهوشی, قبل(بیهوشی 

  .فرامی گیرد
  

  )ساعت  68(     :رئوس مطالب
  مروري بر کلیات بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي -
بیماریهـاي  , ري عروق کرونـر بیما, طبیعی غیر فشار خون(مشکالت قلبی و عروقی : بیهوشی و بیماریهاي همراه -

 ... )نارسایی قلبی و , دریچه اي

عفونـت راه هـوایی   , مصـرف دخانیـات  , بیماري انسدادي مـزمن ریـوي  , آسم(مشکالت ریوي و قفسه صدري  -
 ... )سل و , فوقانی

اسـکلروز  , هیپرترسی بدخیم, میاستنی گراویس, بیماران عقب مانده ذهنی(عضالنی  -مشکالت عصبی و عصبی -
 ... )دد و متع

 تغذیه اي, خونی, غدد درون ریز, کلیوي, مشکالت شایع کبدي -

 ...آرتریت روماتوئیذ و , بیماران سرطانی, سندرم ایمنی اکتسابی: سایر مشکالت -

 بیهوشی در اطفال -

 بیهوشی در زنان و مامایی -

 بیهوشی در سالمندان -

 هیپوتانسیون کنترله -بیهوشی ترکیبی -



 ٥٣

 تدابیر و تمهیدات الزم... ) اکتوپی بطنی و , تاکی آریتمی ها, برادیکاري(هوشی دیس ریتمی هاي شایع حین بی -

 ایست قلبی در بیهوشی و اقدامات احیا -

 I- lemodilutionآشنایی بـا تکنیـک هـاي    . عوارض احتمالی و مراقبت هاي الزم, انتقال خون و مشتقات آن -
  .حفاظت از خون و انتقال خون حجیم, ...اتوترانسفوزیون و 

  
    :منابع اصلی درس

1-Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed  
2-Anesihesia and Co- Existing disease. Robert K. stoelting; Stephen F. Dierdorf. 
Latest ed 
3-Nurse anesthesia. Nagelhout J. & el al. Latest ed. 

  
      :شجوشیوه ارزشیابی دان

شـرکت  , درصـد نمـره   10انجام تکالیف , درصد نمره 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 
  درصد نمره10فعال در کالس 



 ٥٤

  » )3(روش بیهوشی  «
  25    :کد درس

  
  واحد 4  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  )4(همزمان با کارآموزي , ) 2(روش بیهوشی    :پیش نیاز

  
آشنایی دانشجو با روشهاي خاص بیهوشی در جراحیهاي تخصصی و فوق تخصصی و سـایر اقـدامات      :یهدف کل
  درمانی و کسب توانمندي الزم در مراقبت مطلوب از بیماران -تشخیصی

  
بـی  , در این درس دانشجو با روش هاي آماده سازي و مراقبت از بیمار جهت انجام بیهوشـی عمـومی     :شرح درس

و بکارگیري روشهاي مختلف در بیهوشی ساختن و هوش آوردن بیماران در جراحیهـاي تخصصـی و    حسی ناحیه اي
توانایی الزم در مراقبت مطلوب از این بیماران را کسب , درمانی آشنا شده -فوق تخصصی و سایر اقدامات تشخیصی

  .می نماید
  

  )ساعت  68(     :رئوس مطالب
  بیهوشی در جراحی قلب -
 توراکسبیهوشی در جراحی  -

 ... مجاري صفراوي و , کبد(بیهوشی در جراحی عمومی  -

 بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب -

 گوش و حلق و بینی, بیهوشی در جراحی چشم -

 بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل -

 بیهوشی در جراحی پالستیک فک و صورت -

 تناسلی -بیهوشی در جراحی کلیه و مجاري ادراري -

 ءبیهوشی در جراحی پیونداعضا -

 بیهوشی در جراحی هاي الپاراسکوپی -

 بیهوشی در بیماران اورژانس -

 بیهوشی در تروما -

 بیهوشی در سوختگی -

 بیهوشی در اطفال -



 ٥٥

 بیهوشی در بیماران سرپائی -

تشنج درمانی الکترویکی , عکس برداري تشخیصی, دندانپزشکی, آندوسکوپی(بیهوشی در خارج از اتاق عمل  -
 ... )و 

  روشهاي نوین در بیهوشی -
  

    :منابع اصلی درس
1-Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed  
2-Introduction to Anesthesia. Dripps & et al. Latest ed 
3-Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al. Latest ed 

  
      :شیوه ارزشیابی دانشجو
شـرکت  , درصـد نمـره   10انجـام تکـالیف   , درصد نمـره  60آزمون پایان ترم  ,درصد نمره 20آزمون میان ترم 

  درصد نمره10فعال در کالس 



 ٥٦

  » مراقبتهاي پس از بیهوشی« 
  26    :کد درس

  
  واحد 2  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  )2(روش بیهوشی     :پیش نیاز

  
بیهوشی و مراقبت از بیماران بسـتري در واحـد    و اداره بخش مراقبتهاي پس از کار فراگیري اصول کلی   :هدف کلی

  پایش و گزارش عوارض احتمالی پس از عمل جراحی, مراقبتهاي پس از بیهوشی
  

استانداردها و نحوه اداره و کار در واحد مراقبتهاي , تجهیزات, وسایل, در این درس دانشجو با ساختار   :شرح درس
همچنـین  . یماران بستري که نیازمند توجهات ویژه هستند را فرامیگـرد پس از بیهوشی آشنا شده و مراقبت مطلوب از ب

گزارش صـحیح و کمـک   , در جهت پیشگیري, قارد خواهد بود عوارض احتمالی پس از عمل جراحی را درك نموده
  .به درمان آنها تحت نظارت متخصص بیهوشی اقدام نماید

  
  )ساعت 34(    :رئوس مطالب

, کارکنـان , اسـتانداردها , تجهیـزات , وسایل, مکان, (PACU)تهاي پس از بیهوشی تاریخچه و تعریف واحد مراقب
نحـوه اداره واحـد مراقبتهـاي    , مانیتورینگ هاي بیمار در طی ریکـاوري , حمل ونقل بیمار, چگونگی پذیرش بیمار

  .پس از بیهوشی
, هیپوونتیالسـیون , هیپوکسـمی , انسـداد راههـاي هـوایی فوقـانی    (عـوارض تنفسـی   : عوارض پس از عمل جراحی

عـوارض  , ... )بـی نظمـی هـاي قلبـی و     , کاهش و افزایش فشار خـون (عوارض گردش خون .... ) آسپیراسیون و 
بیقـراري و  , تحریـک پـذیري  , تغییرات درجه حرارت بدن و لرز پس از عمـل , اختالالت خونریزي دهنده, کلیوي

  .تهوع و استفراغ, تاخیر در بیداري, درد
تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از , مرطوب سازي گازهاي استنشاقی و آئروسل درمانی, انیروشهاي اکسیژن رس

  .بیماران در طی ریکاوري
  ... )جراحیهاي پیوند و , اعصاب, توراکس, قلب و عروق(تمهیدات الزم در ریکاوري اعمال جراحی تخصصی 

  چگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران
  ترخیص بیمار برا ي شرایط و معیارهاي الزم

  ریکاوري بیماران سرپائی و تدابیر الزم جهت ترخیص به منزل
  



 ٥٧

    :منابع اصلی درس
1- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest ed  
2- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al. Latest ed  
3- Respiratory carc Equipment. Richard D. & clal . Latest ed  
4- Textbook of Anesthesia. A. R. Aitkenhead, G. Smith. Latest ed 

  
   :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره10شرکت فعال در کالس , درصد نمره 70آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 



 ٥٨

  » اصول مراقبتهاي ویژه« 
  27    :کد درس

  واحد 3  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  فیزیوپاتولوژي   :پیش نیاز

  
تشخیصـی و درمـانی بیمـاران در وضـعیت بحرانـی ونحـوه       , آشنایی دانشجو با روشهاي جدید مراقبتی   :هدف کلی

  تجهیزات و نحوه اداره بخش مراقبتهاي ویژه, کاربرد وسایل
  

, قوانین و نحوه اداره بخش مراقبتهاي ویـژه آشـنا شـده   , استانداردها, در این درس دانشجو با تشکیالت  :شرح درس
, کنتـرل عفونـت  , توانبخشی, مراقبت هاي تنفسی, روشهاي تشخیصی و درمان, کاربرد و نگهداري وسایل و تجهیزات

ـ  , گاههاي مختلف بدنـو نحوه مراقبت از بیماران بدحال با اختالالت دست را , دـــ د توجهـات ویـژه هستن  ـکـه نیازمن
  .ردگی فرامی

  
  )ساعت  51(   :رئوس مطالب

امکانـات و تجهیـزات   , وسـایل , مکـان , تعریف واحـد مراقبتهـاي ویـژه و انـواع آن    , تاریخچه علم مراقبتهاي ویژه
, اصـول اخالقـی و مسـئله پایـان زنـدگی     , قـوانین , خط مشی هاي پـذیرش بیمـار  , استانداردها, کارکنان , ضروري

, ...)کاپنومتري و , پالس اکسی متري, گازهاي خون شریانی(ینگ هاي تنفسی مانیتور, مانیتورینگ هاي همودینامیک
وسـایل و روشـهاي مختلـف    , مراقبت از راههاي هوایی بیماران و اصول صحیح تخلیه ترشـحات راههـاي هـوایی   

د خـواب و اداره در , مراقبت هـاي روانـی  : اصول مراقبت از بیماران بستري شامل, اکسیژن رسانی و آئروسل تراپی
  ...پیشگیري از زخم بستر و , (DVT)پیشگیري از ترومبوز وریدهاي عمقی , تغذیه بیماران, بیماران

انواع محلولهاي تزریقی و داروهاي رایج در بخش مراقبتهاي ویـژه و تـداخل   , اختالالت شایع آب و الکترولیت ها
  .داروئی

ایسکمی و , آریتمی هاي شایع قلبی, شوك(عروق  مالحظات ویژه و مراقبت از بیماران با اختالالت دستگاه قلب و
پنومـونی هـاي   , نارسـایی تنفسـی  (دسـتگاه تـنفس   , ... )ضربان سازها و , نارسایی قلب, انفاکتوس حاد عضله قلب

سـندرم  , (COPD)بیماریهاي مزمن انسدادي راههاي هـوایی  , آسم, اکتسابی در بیمارستان و ناشی از آسپیراسیون
روشـهاي امتیـاز   , ضایعات حاد مغزي و ونوروماسکوالر, ... )و , (PE)آمبولی ریه , (ARDS)زجر تنفسی بالغین 

متـابولیکی و  , اخـتالالت عملکـرد کلیـوي   , اخـتالالت دسـتگاه گـوارش   , صـدمات ناشـی از ضـربه   , بندي بیماران
  .کنترل درجه حرارت, اندوکرینی



 ٥٩

تنظـیم اولیـه   , مدهاي ونتیالسیون, تقسیم بندي, کانیکیموارد و معیارهاي استفاده از تهویه م(اصول تهویه مکانیکی 
شل کننده هـاي  , مراقبت از بیمار تحت درمان با تهویه دهنده مکانیکی, مکانیکیعوارض تهویه , دستگاه و نتیالتور

  ... )روشهاي جدا سازي بیمار از دستگاه و , تسکین بیمار, عضالنی -عصبی
  فونتهاي اختصاصی در بخش مراقبتهاي ویژه و آنتی بیوتیک تراپیمالحظات عمومی در بیماریهاي عفونی و ع

  فیزیوتراپی قفسه سینه و اندامها و توانبخشی بیماران
  

    :منابع اصلی درس
1- The ICU book. Paul L, Marino Latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E, 
hurford. Latest ed. 
3- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller Latest ed. 
4- Respiratory care Equipment. Richard D. & etal. Latest ed. 

  
   :شیوه ارزشیابی دانشجو

  درصد نمره10شرکت فعال در کالس , درصد نمره 70آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 



 ٦٠

  » هاي اداره درداصول و روش« 
  28    :کد درس

  واحد 2  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  اصول بیهوشی   :پیش نیاز

سرویس کنترل درد و تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت , آشنائی با اصول و روشهاي کنترل درد حاد و مزمن  :هدف کلی
  از بیمار

, شهاي کنترل درد حاد و مزمن در گروههاي مختلف سـنی در این درس دانشجو ضمن آشناي با اصول و رو  :شرح درس
همچنـین تـدابیر و تمهیـدات الزم در آمـاده     , تجهیزات و داروهاي مورد مصرف در سرویس کنتـرل درد , امکانات, وسایل

اصول مراقبت از بیمار در مراحـل مختلـف انجـام روشـهاي کنتـرل درد تحـت نظـارت        , سازي بیمار و امکانات مورد نیاز
  .بیهوشی را فرامی گیرد متخصص

  )ساعت 34(    :رئوس مطالب
  مروري بر فیزیولوژي و پاتوفیزیولوژي درد و راههاي انتقال و ادراك درد- 
عوارض و مراقبـت  , روشهاي تجویز... ) داروهاي مخدر و , ضددردهاي غیراستروئیدي(مروري بر داروهاي ضد درد - 

 هاي الزم

تحریـک  , بلوکهـاي عصـبی محیطـی   , روشـهاي بـی درد اپیـدورال واسـپاینال    انواع : روشهاي مختلف کنترل درد حاد- 
 ...و  Patient Controlled, (TENS) Analgesiaالکتریکی عصبی از طریق جلدي 

 ارزیابی بیمار مبتال به درد مزمن- 

, محیطیبلوکهاي اعصاب , فیزیوتراپی و تمرین درمانی, ...داروهاي مسکن و مخدر و (روشهاي کنترل دردهاي مزمن - 
 ... )بلوکهاي سمپاتیک و 

 کنترل درد حاد و مزمن در اطفال- 

نحـوه پـذیزش و تـرخیص و مراقبتهـاي     , روشهاي مورد استفاده, استانداردها, تجهیزات, وسایل(سرویس کنترل درد - 
 ... )حین و پس از انجام روشهاي کنترل درد و , قبل

  تازه هاي کنترل درد- 
  :  منابع اصلی درس

1- Clinician's Guide toPain. T.W.I Lovel and W.U. Hassan. Latest ed. 
2- Basics of Anesthosia. Robort K. Stoclting, Ronald D. Millor. Latest ed. 
3- Introduclion to Anosthcsia. Dripps & ctal. Latest ed. 
4- Nurse Anesthcsia . Nagelhout. J & et al. Latest ed. 

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره20انجام تکالیف و شرکت فعال در کالس , درصد نمره 60آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم 



 ٦١

  » آشنایی با بیماریهاي داخلی و جراحی« 
  29    :کد درس

  
  واحد 3  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  فیزیوپاتولوژي   :پیش نیاز

  
بیماریهاي اطفال و مامائی در جهت شناخت و درك بهتـر  , داخلی و جراحی شنایی کلی با اصول طبآ   :هدف کلی

  روشهاي بیهوشی
  

با برخی از بیماریهاي , در این درس دانشجو ضمن فراگیري مفاهیم کلی در ارتباط با سالمتی و بیماري   :شرح درس
درمانی و جراحیهاي شایع سیسـتم   -اقدامات تشخیصی, شایع دستگاههاي بدن و تاثیر آنها بر عملکرد سایر دستگاهها
تدابیر الزم در مراقبت از بیماران در مراحل قبل و بعد از , هاي مختلف بدن و عوارض احتمالی ناشی از آنها آشنا شده

  .عمل جراحی را فرامی گیرد
  

  )ساعت  51(     :رئوس مطالب
  روشهاي تشخیصی, آنها منشاء بیماریهاي داخلی و طبقه بندي, مروري بر تعاریف سالمتی و بیماري -
 ...)آمفیزم و نارسایی تنفسی و  -برونشیت مزمن -ادم حاد ریه -آسم(بیماریهاي سیستم تنفسی  -

 ... )نارسایی قلب و  -انفاکتوس میوکارد -آنژین صدري, هیپرتانسیون(بیماریهاي سیستم گردش خون  -

 ... )اختالالت انعقادي و , آنمی(بیماریهاي خون و سیستم لنفاوي  -

 ... )نارسایی کلیه و (تناسلی  -بیماریهاي سیستم ادراري -

 ... )بیماریهاي مادرزادي و (بیماریهاي کودکان و نوزادان  -

 بیماریهاي سالمندان -

 ... )تیروئید و , دیابت(بیماریهاي غدد مترشحه داخلی  -

 )سکته مغزي, (MS)مولتیپل اسکلروزیس , تشنج, صرع(بیماریهاي دستگاه عصبی  -

 روانی بیماریهاي -

 گوش و حلق و بینی, بیماریهاي چشم -

 ... )نارسائی کبدي و , تیتهپا( بیماریهاي گوارشی و کبدي  -

 )میاستنی گراویس و گیلن باره(بیماریهاي اسکلتی و عضالنی  -

 انواع وطبقه بندي اعمال جراحی -



 ٦٢

ی قبـل و بعـد   مراقبتهاي کل –عوارض احتمالی اعمال جراحی  -روشهاي تشخیص و بررسی بیماریهاي جراحی -
 از عمل جراحی 

, گوارش, قلب و عروق, جراحیهاي شایع سیستم تنفسی: آشنایی با اعمال جراحی رایج دستگاههاي مختلف بدن -
زنـان و زایمـان و   , گـوش و حلـق و بینـی   , چشم, اسکلتی و عضالنی, غدد داخلی, تناسلیع اعصاب -ادراري

 .تروما -جراحی هاي شایع در کودکان

  
    :رسمنابع اصلی د

1- Basics of anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Millor. Latest ed. 
2- Anesthesia and Co- Existing disease. Robert K.Stoelting, Stephen F. Dierdorf. 
Latest ed. 
3- Nurse Anesthesia. Nagelhout. J and et al. Latest ed. 

  
شـرکت فعـال در   , درصـد نمـره   70آزمون پایان تـرم  , درصد نمره 20زمون میان ترم آ    :شیوه ارزشیابی دانشجو

  درصد نمره10کالس 
  
  
  



 ٦٣

  » دارو شناسی اختصاصی« 
  30    :کد درس

  واحد 3  :تعداد واحد
  نظري   :نوع واحد
  اصول پایه دارو شناسی   :پیش نیاز

  

  و تاثیرات آنها بر سیستم هاي مختلف بدن با کاربرد  داروهاي اختصاصی حیطه هوشبري آشنایی   :هدف کلی
  

در این درس دانشجو با نحوه تأثیر و عملکرد داروهاي ایجادکننده بیهوشی و بی حسـی و سـایر داروهـاي       :شرح درس
روشهاي , تداخل دارویی و تأثیرات آنها بر سیستم هاي مختلف بدن آشنا شده, عوارض جانبی, مورد مصرف در هوشبري

  .نگهداري و نکات ضروري در مراقبت از بیمار در زمان تجویز دارو و بعد از آن را فرا می گیرد, آماده سازي
  

  )ساعت  51(     :رئوس مطالب
استنشـاقی  ( داروهاي بیهوشی عمـومی , متابولیسم و دفع داروهاي بیهوشی, رانتشا, جذب, نحوه اثر داروهاي بیهوشی - 

داروهاي شل کننده عضالنی و آنتاگونیست هـاي  , ازهاي بیهوشیگ, و بی حس کننده هاي موضعی) و داخل وریدي
  مربوطه

و آنتاگونیسـت  ... خـواب آورهـا و   , آرامبخش هـا , داروهاي ضد تشنج: داروهاي مـوثر بـر سیـستم اعصاب مرکزي - 
 هاي مربوطه

 ضددرد مخدر و آنتاگونیست هاي مربوطه, داروهاي ضد درد غیر مخدر - 

 ستگاه قلب و عروقمروري بر داروهاي موثر بر د - 

 ...ضد التهاب ریه و, گشاد کنندهاي برونشی: مروري بر داروهاي موثر بر سیستم تنفس - 

 داروهاي محرك مغزي و تنفسی - 

 مصرف داروها در زنان و مامایی و اثرات آنها بر روي جنین و نوزاد, داروهاي موثر بر رحم - 

 السماجانشین شونده هاي خون و پ, مایعات تزریقی, الکترولیت ها - 

 (CPCR)مغزي , ریوي, داروهاي احیاء قلبی - 

  آشنایی با داروهاي جدید هوشبري - 
  

  :  منابع اصلی درس
1- Nurse Anesthesia . Nagelhout. J & et al. Latest ed. 
2- Anesthcsia Ronald D.Miller. Latest ed. 
3- Drugs in Anesthetic and intensive Care Practic, Vickers M. D & et al. Latest ed.  

  

شـرکت فعـال در کـالس    , درصـد نمـره   70آزمون پایان ترم , درصد نمره 20آزمون میان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو
  درصد نمره10



 ٦٤

  »اخالق حرفه اي در هوشبري«
  31   :کد درس

  
  واحد 1  :تعداد واحد

  نظري   :نوع واحد
  اخالق حرفه اي در هوشبري   :پیش نیاز

  
  .مقررات و استانداردها در ارائه خدمات مربوط به رشته هوشبري, قوانین, آشنایی با اصول اخالقی   :هدف کلی
  

اسـتانداردهاي  , حقوق بیمـار , کلیات مربوط به اصول اخالق پزشکی, در این درس دانشجو با تاریخچه  :شرح درس
ده و قادر خواهد بود از آموخته هـاي خـود در   آشنا ش, انتظامی در رابطه با قصور حرفه اي مراقبتی و مجموعه قوانین

  .ارتباط با انجام وظایف حرفه اي استفاده نماید
  

  )ساعت  17(     :رئوس مطالب
  .کلیات اخالق پزشکی و ضرورت آن -
 تاریخچه اخالق پزشکی -

 اخالق پزشکی در ایران -

 حقوق بیمار -

 استانداردها در ارائه خدمات هوشبري -

 يقوانین پزشکی و قصور حرفه ا -

 آیین نامه هاي انتظامی و مجازاتهاي اسالمی -

 مسایل اخالقی در ارتباط با مرگ -

  اصول اخالقی در تحقیقات -
  

    :منابع اصلی درس
  طبق نظر استاد مربوطه

  
  درصد نمره10شرکت فعال در کالس , درصد نمره 90آزمون پایان ترم     :شیوه ارزشیابی دانشجو



 ٦٥

  » کارآموزي پرستاري« 
  32    :کد درس

  واحد 2  :تعداد واحد
  )ساعت 102(کارآموزي    :نوع واحد
  میکروب شناسی و استریلیزاسیون, اصول پرستاري و کار در اتاق عمل   :پیش نیاز

  :از دانشجو انتظار میرود که در پایان دوره بتواند  
  .اصول علمی و اخالقی رفتار در بخش و اتاق عمل را بیان نماید, قوانین, مقررات -
 .با بیمار و همکاران ارتباط مناسب برقرار نماید, ارتباط مناسب با بیمار و اطرافیان را توضیح داده اهمیت -

 .در این امر مشارکت نماید, نحوه پذیرش بیمار در بخش را توضیح داده -

 .ارزیابی اولیه از بیمار بستري را انجام دهد -

 .در کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار مشارکت نماید -

 .نیازهاي اولیه بیماران مشارکت نمایددر رفع  -

 .اصول دارو و درمانی و نکات ایمنی را توضیح دهد -

 .همکاري نماید, طبق اصول آموخته شده, در دارو درمانی -

 .در برقراري راه وریدي و تزریق مایعات همکاري نماید -

 .ت نمایددر انجام عملیات استریل مشارک, گان و دستکش به درستی استفاده نموده, از ماسک -

 .وسایل سنداژ معده و مثانه را آماده و در انجام کار مشارکت نماید -

 .در این امر مشارکت نماید, نحوه آماده سازي پرونده بیمار براي اعمال جراحی را شرح داده -

 .طبقه بندي اعمال جراحی را شرح دهد و در آماده سازي بیمار جهت انتقال به اتاق عمل مشارکت نماید -

 .در این امر مشارکت نماید, قال بیمار به اتاق عمل را توضیح دادهاصول انت -

 .بیماردر تخت را انجام دهد) پوزیشن(جابجایی و تغییر وضعیت  -

 .مشارکت نماید, اصول حمل بیمار با صندلی چرخدار و برانکاري را توضیح داده -

 .اصول ضد عفونی فضاي فیزیکی و تجهیزات بخش را بیان و همکاري نماید -

 .انجام دهد, ول حفاظت فردي و پیشگیري از آسیب هاي شغلی و انتقال عفونت در بیمارستان را بیان نمودهاص -

اصول تحویل گرفتن و اقدامات الزم پس از انتقال بیمار از اتاق عمل به بخـش را توضـیح داده و در ایـن امـر      -
 .مشارکت نماید

 .جراحی همکاري نمایددر کنترل عالئم حیاتی و مراقبت هاي عمومی پس از عمل  -

  .سایر موارد فراگرفته در دروس نظري راتمرین نماید
, درصـد نمـره   80ارزیابی مستقر و آزمون شفاهی و عملی در طول و پایـان تـرم       :شیوه ارزشیابی دانشجو

  .درصد نمره 20مسئولیت پذیري وانجام تکالیف , حضور فعال



 ٦٦

  » 1کارآموزي « 
  33    :کد درس

  
  واحد 4  :تعداد واحد

  )ساعت 204(کارآموزي    :نوع واحد
  اصول بیهوشی   :پیش نیاز

  
  :از دانشجوانتظار می رود که در پایان دوره بتواند

  .اصول کلی ساختار اتاق عمل را بیان نماید -
 .در اتاق عمل را بیان کند قوانین و اصول علمی اخالقی رفتار, مقررات -

 .ش درمانی در بزرگساالن و اطفال را شرح داده و مشارکت نمایدپرونده وي و پی, اصول آماده سازي بیمار -

 .اصول پذیرش بیمار به اتاق عمل را بیان نماید و مشارکت فعال داشته باشد -

 .اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اطرافیان را توضیح دهد و بکار گیرد -

 .انتقال بیمار از روي تخت به برانکارد و برعکس را انجام دهد -

 .در این امر مشارکت نماید, رزیابی بیمار قبل از جراحی و تعیین ریسک بیهوشی را بیان نمودهاصول ا -

 .مشارکت نماید, نگهداري و آمایش وسایل و تجهیزات بیهوشی را بیان نموده, اصول ضدعفونی  -

 .مشارکت نماید, آماده سازي و کار با ماشین بیهوشی را بیان نموده -

 .صول علمی اندازه گیري نمایدا بارا عالئم حیاتی بیمار  -

 .اصول کلی پایش سیستم هاي مختلف بدن را توضیح دهد  -

 .در برقراري راه وریدي و آماده نمودن وسایل مربوطه مشارکت نماید -

وسایل و امکانـات بـه   , چگونگی اداره راه هوایی و اکسیژن رسانی به بیمار را توضیح داده در آماده سازي بیمار -
 .نماید متخصص بیهوشی کمک

نکـات  , نگهـداري و عـوارض آنهـا را شـرح داده    , فرآورده هاي تزریقـی , اصول اولیه کاربرد داروهاي هوشبري -
 .ضروري در استعمال آنها را بیان نماید

 .فردي و پیشگیري از بروز خطرات حرفه اي را بیان نموده و به کار گیرداصول حفاظت  -

 .یمارستانی را بیان نمایداصول کنترل و پیشگیري از انتقال عفونتهاي ب -

 .وسایل و تجهیزات بخش بیهوشی مشارکت نماید, در ضدعفونی کردن فضاي فیزیکی -

 .در تکمیل فرمهاي هوشبري مشارکت نماید -

 .اصول کلی انتقال بیمار به بخش مراقبتهاي پس از بیهوشی را بیان نموده و در این امر مشارکت نماید -

 .بیان نمایداصول ترخیص بیمار از ریکاوري را  -



 ٦٧

  .سایر مطالب فراگرفته در دروس نظري و عملی را تمرین می کند
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
انجـام  , درصد نمـره  60) شفاهی و عملی(آزمون پایان ترم , درصد نمره20) شفاهی و عملی(آزمون میان ترم 

  .نمرهدرصد  10مسئولیت پذیري و حضور فعال در اتاق عمل , درصد نمره10تکالیف 



 ٦٨

  » 2کارآموزي « 
  34    :کد درس

  
  )ساعت 204(واحد  4  :تعداد واحد

  کارآموزي   :نوع واحد
  )1(همزمان با روش بیهوشی , )1(کارآموزي    :پیش نیاز

  
  :از دانشجوانتظار می رود که در پایان دوره بتواند

 .چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی را بیان نماید -

 .یهوشی مناسب را شرح دهداصول انتخاب روش ب -

را توضـیح داده و مشـارکت   ... ) وسـایل و داروهـا و   , تجهیزات(چگونگی آماده سازي بیمار براي القا بیهوشی  -
 .نماید

 .در انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید -

 .ارگانهاي حیاتی و صحنه عمل را طبق اصول آموخته شده پایش نماید -

 .حین و بعد از بیهوشی را توضیح داده و در مراقبت از بیمار مشارکت نماید, ض مرحله قبلعوار -

 .سیستم هاي تجویز اکسیژن را طبق دستور به کار گیرد -

 .اصول کلی مایع درمانی و انتقال خون را بیان نموده و در انتقال خون و مایع درمانی مشارکت نماید -

 .باط با اداره راه هوایی مشکل را بیان نموده و در انجام آن مشارکت نمایدآماده سازي وسایل و تجهیزات در ارت -

 .روشهاي انجام بی حسی ناحیه اي و بروز عوارض احتمالی را بیان نماید -

بی حسی هاي ناحیه اي را نام بـرده و در آمـاده سـازي آنهـا     تجهیزات و داروهاي مورد نیاز براي انجام ,وسایل -
 .مشارکت نماید

 .از بیمار در حین و بعد از بی حسی هاي ناحیه اي مشارکت نماید در مراقبت -

وسایل و تجهیـزات الزم را  , عوارض و مراقبتهاي الزم را توضیح داده, روشهاي انجام بلوك هاي عصبی محیطی -
 .آماده نماید

 .در انجام انواع بلوك عصبی محیطی مشارکت و از بیمار مراقبت بعمل آورد -

عـوارض و توجهـات الزم را توضـیح دهـد و در ایـن امـر       , بیمار بـر روي تخـت عمـل    انواع روشهاي استقرار -
 .مشارکت نماید

 .در این امر مشارکت نماید, اصول آماده سازي وسایل و تجهیزات جهت هوش آوري بیمار را بیان نموده -

 .در مرحله هوش آوري بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید -



 ٦٩

را  (PACU)از مرحله هوش آوري و انتقال بـه بخـش مراقبتهـاي پـس از بیهوشـی      اصول مراقبت از بیمار پس -
 .توضیح داده و مشارکت نماید

  .سایر مطالب فراگرفته در دروس نظري و عملی را تمرین می کند
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
انجـام  , رصد نمـره د 60) شفاهی و عملی(آزمون پایان ترم , درصد نمره20) شفاهی و عملی(آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10مسئولیت پذیري و حضور فعال در اتاق عمل , درصد نمره10تکالیف 
  



 ٧٠

  ») 3(کار آموزي « 
  35    :کد درس

  
  واحد  4  :تعداد واحد

  )ساعت 204(کارآموزي   :نوع واحد
  )2(همزمان با روش بیهوشی , )2(کارآموزي    :پیش نیاز

  
  :پایان دوره بتوانداز دانشجوانتظار می رود که در 

را بـا نظـر   , با توجـه بـه روش بیهوشـی انتخـابی    , تجهیزات و داروهاي بیهوشی, وسایل, آماده سازي بیمار -
 .متخصص بیهوشی انجام دهد

 .ارگانهاي حیاتی و صحنه عمل را پایش نماید -

موخته شده در دروس برطبق مطالب آ( تدابیر و تمهیدات الزم در بیهوشی بیماران مبتال به بیماریهاي همراه  -
 .را بیان نماید) نظري

عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهاي همراه را پایش نموده و به درستی به متخصص بیهوشی گـزارش   -
 .نماید

اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیمار در جراحی کودکان و نـوزادان را شـرح دهـد و در مراقبـت از بیمـار       -
 .مشارکت نماید

وسایل و تجهیزات مورد نیـاز بـراي دسـتیابی بـه راه هـوایی و انجـام       , سیستم هاي بیهوشیدر آماده سازي  -
 .بیهوشی در کودکان و نوزادان مشارکت نماید

 .عوارض هوشبري در کودکان را توضیح دهد -

 .در رگ گیري وریدهاي محیطی در کودکان و نوزادان مشارکت نماید -

 .مال جراحی زنان و مامایی را شرح دهداصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران در اع -

 .مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی و یا اعمال جراحی مامایی و زنان را انجام دهد -

 .وسایل مورد نیاز جهت انجام احیاي نوزاد را فراهم و در عملیات مشارکت نماید -

 .ي از ایجاد عارضه مشارکت نمایددر آماده سازي بیمار براي استقرارهاي مختلف و انجام اقدامات پیشگیر -

 .اصول کلی بیهوشی در مراقبت از بیماران سالمند را شرح دهد -

را ... تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران سالمند تحت بیهوشی عمومی و بـی حسـی ناحیـه اي و     -
 .انجام دهد, بیان نموده

در آمـاده  , مغـزي را بیـان نمـوده   , ریـوي , قلبـی  تجهیزات و داروهاي مورد نیاز در احیاي, امکانات, وسایل -
 .سازي و کنترل روزانه ترالی اورژانس مشارکت نماید



 ٧١

 .اصول مراقبتی و عوارض آنها را شرح دهد, انواع روشهاي انتقال خون و مایع درمانی -

 کاربرد و نکات قابـل توجـه در  , محصوالت خونی و جانشین شونده هاي خون, انواع فرآورده هاي تزریقی -
 .در استفاده از آنها مشارکت نماید, استفاده از آنها را شرح داده

  .سایر مطالب فراگرفته در دروس نظري و عملی را تمرین می کند
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
انجـام  , درصد نمره 60) شفاهی و عملی(آزمون پایان ترم , درصد نمره20) شفاهی و عملی(آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10مسئولیت پذیري و حضور فعال در اتاق عمل , مرهدرصد ن10تکالیف 
  
  



 ٧٢

  ») 4(کار آموزي « 
  36    :کد درس

  

  واحد  4  :تعداد واحد
  )ساعت 204(کارآموزي   :نوع واحد
  )3(همزمان با روش بیهوشی , )3(کارآموزي    :پیش نیاز

  

  :از دانشجوانتظار می رود که در پایان دوره بتواند
تجهیزات و داروهاي بیهوشی با توجـه بـه روش بیهوشـی انتخـابی در جراحـی      , وسایل, بیمارآماده سازي  -

را ... ) پیونـد و  , گوش و حلق و بینـی , چشم, مغز و اعصاب, توراکس, قلب(تخصصی و فوق تخصصی 
  .تحت نظر متخصص بیهوشی انجام دهد

صی و فـوق تخصصـی انجـام    صتخ پایش ارگانهاي حیاتی و صحنه عمل را در انواع بیهوشی در جراحیهاي -
 .دهد

تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی عمومی و بی حسـی ناحیـه اي را در    -
 .جراحیهاي تخصصی و فوق تخصصی بیان و مشارکت نماید

انجـام آن  اصول بیهوشی و تدابیر و تمهیـدات الزم در مراقبـت از بیمـاران اورژانسـی را بیـان نمـوده و در        -
 .مشارکت نماید

چگونگی پذیرش و ترخیص آنها را بیان نموده و در انجام آن همکـاري  , اصول بیهوشی در بیماران سرپائی -
 .نماید

تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران نیازمند بیهوشی براي انجـام اقـدامات تشخیصـی و درمـانی از      -
در خارج از اتـاق عمـل را توضـیح داده و در انجـام آن     . ..عکس برداري تشخیصی و , جمله آندوسکوپی

 .مشارکت نماید

  :توضیح 
به گونه اي برنامه ریزي شود که دانشـجویان حتـی االمکـان بتواننـد در کلیـه      ) 4(چرخش دانشجویان در کارآموزي 

 گـوش و حلـق و  , چشـم , مغز و اعصاب, توراکس, جراحی قلب(اتاقهاي عمل جراحی تخصصی و فوق تخصصی 
  .در غیر اینصورت د رکارآموزي در عرصه برنامه ریزي و اجرا شود, حضور پیدا کنند... ) بینی و پیوند و 

  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
انجـام  , درصد نمره 60) شفاهی و عملی(آزمون پایان ترم , درصد نمره20) شفاهی و عملی(آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10ور فعال در اتاق عمل مسئولیت پذیري و حض, درصد نمره10تکالیف 
  



 ٧٣

  ») 1(کار آموزي در عرصه « 
  37    :کد درس

  
  واحد  8  :تعداد واحد

  کارآموزي درعرصه   :نوع واحد
  

  )ساعت 204(کارآموزي در عرصه بیهوشی : نام چرخش
را در بخـش   )4و  3, 2, 1(عملی و کـارآموزي  , در این چرخش دانشجو کلیه مباحث آموخته شده در دروس نظري

نقـش  « تمرین می کند تا در پایان دوره قادر به ایفاي نقش و توانایی هاي خواسته شده در بنـد  ) اتاق عمل(بیهوشی 
  .باشد» دانش آموختگان در برنامه آموزشی

  )ساعت 102( (PACU)کار آموزي در عرصه واحدمراقبتهاي پس از بیهوشی  :نام چرخش
  :ایان دوره بتوانداز دانشجوانتظار می رود که در پ

 .را بیان کند PACUتجهیزات و داروهاي مورد نیاز , وسایل, ساختار -

 .را شرح دهد PACUاصول پذیرش بیمار در  -

 .را بیان نماید PACUاستانداردهاي  -

 .را بیان و انجام دهد PACUچگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران  -

 .اهمیت کار تیمی را درك و بیان نماید -

را توضیح  PACUاط مناسب با بیمار و اطرافیان و مراقبت روانی از بیماران بستري در واحد اهمیت ارتب -
  .دهد و بکار گیرد

 PACUنگهـداري و اسـتفاده از وسـایل و تجهیـزات حمایـت حیـاتی در       , توانایی الزم در آماده سازي -
 .راکسب نماید

نگهداري و اسـتفاده از  , اده سازيدر آم, را نام برده PACUروشهاي پایش سیستم هاي مختلف بدن در  -
 .آنها مشارکت نماید

 .روشهاي مختلف تجویز اکسیژن از جمله مرطوب سازي هواي استنشاقی را طبق دستور انجام دهد -

 .اداره راه هوایی به روش هاي مختلف را انجام دهد -

 .را بیان نماید و انجام دهد PACUتدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران  -

 .مقابله با آن را شرح دهد و راههاي PACUنواع عوارض احتمالی در ا -

 .اقدامات پیشگیري کننده از ایجاد عارضه در بیماران بستري را انجام دهد -

 .ریکاوري بیماران سرپائی را شرح دهد -
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وسایل و امکانات مورد نیاز در ریکاوري پس از جراحی هاي تخصصـی و فـوق تخصصـی را    , تجهیزات -
 .نام ببرد

, اصول مراقبت از بیماران پس از بیهوشی در جراحی هـاي تخصصـی و فـوق تخصصـی را توضـیح داده      -
 .مشارکت نماید

 .را شرح دهد PACUشرایط و معیارهاي الزم براي ترخیص بیمار از  -

 .در اقدامات پیشگیري و کنترل عفونت هاي بیمارستانی مشارکت نماید -

  .واحد مراقبت هاي پس از بیهوشی را تمرین می کندسایر موارد آموخته شده در درس مربوط به 
  )ساعت 102( (ICU)کارآموزي در عرصه بخش مراقتبهاي ویژه  :نام چرخش

  :دانشجو انتظار می رود که در پایان دوره بتواند زا
  .را بیان کند ICUساختار و امکانات بخش  -
 .را شرح دهدICU اصول پذیرش بیمار در  -

مار و اصول برخورد با همراهان بیمار و مسائل روحی و روانی آنان را توضـیح  اهمیت ارتباط مناسب با بی -
 .دهد و بکار گیرد

 .اهمیت کار تیمی در مجموعه مراقبت هاي بحرانی را شرح دهد -

 .توانایی مراقبت از بیماران در وضعیت بحرانی را کسب نماید -

را کسـب   ICUجهیزات حمایت حیاتی در نگهداري و استفاده از وسایل و ت, توانایی الزم در آماده سازي -
 .نماید

 .و مراقبت هاي پس از آن را شرح دهد CPCRاصول  -

 .مشارکت نماید CPCRدر آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز براي انجام  -

 .بیماران مشارکت نماید CPCRدر عملیات  -

 .از بیمار الکتروکاردیوگرافی بعمل آورد -

 .را بیان نماید (DVT)خم بستر و ترومبوز وریدهاي عمقی اهمیت و روشهاي جلوگیري از ز -

 .اقدامات پیشگیري کننده از ایجاد عارضه در بیماران در حال اغماء را انجام دهد -

نگهداري و مراقبت هاي بهداشتی از راه هـوایی بیمـاران را کسـب    , توانایی الزم جهت برقراري راه هوایی -
 .نماید

 .ان بحرانی بکار گیردپاکسازي راه هوایی را در بیمار -

 .آئروسل و مرطوب سازي هواي تنفسی را طبق دستور بکار گیرد, تجویز اکسیژن -

 .چگونگی آماده سازي و استفاده از دستگاه الکتروشوك را بیان کند -

 .عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون را بیان کند -

 .روشهاي مختلف درجه بندي وخامت حال بیمار را شرح دهد -
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ضـایعات حـاد مغـزي و    , تـنفس , ه در مراقبت از بیماران با اختالالت دستگاه قلب و عروقمالحظات ویژ -
 .صدمات ناشی از ضربه را شرح دهد

 .مشارکت نماید ICUدر اقدامات پیشگیري و کنترل عفونت هاي شایع بیمارستانی در  -

 .توانایی مراقبت از بیماران تحت درمان با تهویه دهنده مکانیکی را کسب نماید -

 .عوارض حاصل از تنفس با فشار مثبت را بیان نماید -

 .اقدامات پیشگیري از زخم بستر را انجام دهد -

  .را تمرین می نماید ICUسایر موارد آموخته شده در درس واحد مراقبتهاي ویژه 
      :شیوه ارزشیابی دانشجو
انجـام  , درصد نمره 60) ملیشفاهی و ع(آزمون پایان ترم , درصد نمره20) شفاهی و عملی(آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10مسئولیت پذیري و حضور فعال در اتاق عمل , درصد نمره10تکالیف 
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  ») 2(در عرصه کار آموزي « 
  38    :کد درس

  
  واحد  8  :تعداد واحد

  )ساعت 204(کارآموزي   :نوع واحد
  

  )ساعت 204(کار آموزي در عرصه بیهوشی  :نام چرخش
را در بخـش  ) 4و  3, 1, 2(عملی و کـارآموزي  , کلیه مباحث آموخته شده در دروس نظري در این چرخش دانشجو

نقـش  « تمرین می کند تا در پایان دوره قادر به ایفاي نقش و توانایی هاي خواسته شده دربنـد  ) اتاق عمل(بیهوشی 
  .باشد» دانش آموختگان در برنامه آموزشی 

  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه اورژانس : : نام چرخش
  :از دانشجوانتظار می رود که در پایان دوره بتواند

  .ساختار و امکانات بخش اورژانس را بیان کند -
 .اصول انتقال بیماران اورژانس را شرح دهد -

 .اصول پذیرش وتریاژ بیمار در اورژانس را شرح دهد -

 .استانداردهاي مربوط به فوریتها را بیان نماید -

 .نگهداري و استفاده از تجهیزات حمایت حیاتی را کسب نماید, ازيتوانایی الزم در آماده س -

 .مشارکت نماید CPCRدر آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز براي انجام  -

 .چگونگی آماده سازي و استفاده از دستگاه الکتروشوك را بیان کند -

 .مشارکت نماید CPCRدر عملیات  -

 .از بیمار الکتروکاردیوگرافی بعمل آورد -

را توضـیح  ... ) مسمومیت ها و , عصبی, تنفسی, قلبی(اقدامات الزم در برخورد اولیه با بیماران اورژانسی  -
 .دهد

 .مشارکت نماید, اقدامات اولیه در برخورد با بیماران تروما را بیان نموده -

 .چگونگی اداره و احیاء بیمار در خارج از بیمارستان و انتقال او را بیان نماید -

  )ساعت 102(کارآموزي در عرصه سرویس درد : شنام چرخ
  :از دانشجوانتظار می رود که در پایان دوره بتواند

  .روشهاي کنترل درد حاد و مزمن را نام ببرد -
 .تجهیزات و امکانات الزم در انجام روشخاي کنترل درد مشارکت نماید, در آماده سازي وسایل -
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, مختلـف انجـام روشـهاي کنتـرل درد را توضـیح داده      اصول آماده سازي و مراقبت از بیمـار در مراحـل   -
 .مشارکت نماید

نحوه پذیرش و ترخیص بیمار و روشهاي مورد استفاده در سـرویس درد  , استانداردها, تجهیزات, وسایل -
 .مشارکت نماید, را توضیح داده

  .را تمرین می کند »اصول و روشهاي اداره درد « سایر مطالب آموخته شده در درس نظري 
  

      :شیوه ارزشیابی دانشجو
انجـام  , درصد نمره 60) شفاهی و عملی(آزمون پایان ترم , درصد نمره20) شفاهی و عملی(آزمون میان ترم 

  .درصد نمره 10مسئولیت پذیري و حضور فعال در اتاق عمل , درصد نمره10تکالیف 
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  فصل چھارم
  ارزشیابي برنامھ آموزشي دوره

  کارشناسي پیوستھ 
  شتھ ھوشبرير 
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 :هدف از ارزشیابی برنامه  -1

  دانش آموختگان) عملی(ارزیابی توان وتبحر بالینی ) الف
  تعیین و تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه) ب
  اصالح برنامه) ج

 :نحوه انجام ارزیابی برنامه -2

ــه هــاي نحــوه انجــام  Summative)ارزشــیابی برنامــه بــه صــورت ارزشــیابی تراکمــی   ارزشــیابی کمیت

Evaluation) واحد مسئول انجام ارزشیابی دانشکده بـا نظـارت کمیتـه مرکـزي ارزشـیابی      . تعیین می گردد
  .دانشگاه می باشند

 :مراحل اجرایی ارزشیابی برنامه -3

 تعیین اهداف ارزشیابی 

 تهیه ابزار ارزشیابی 

 اجراي ارزشیابی 

 تحلیل نتایج بدست آمده 

 تصمیم گیري 

 ارائه پیشنهادات  
 :زشیابیتواتر انجام ار -4

و در زمان اشتغال بکار دانش آموختگـان  ) هدف ب و ج( مراحل انجام ارزشیابی در خاتمه هر دوره آموزشی 
  .می باشد

 :شاخصهاي پیشنهادي براي ارزشیابی برنامه -5

 میزان امتیاز کسب شده در آزمون پایان دوره آموزشی بر اساس وظایف حرفه اي. 

  آموختگان از دیدگاه اعضاء هیئت علمـی و متخصصـین بیهوشـی در    تعیین میزان کارآیی و اثر بخشی دانش
 .ارتباط با ایفاي وظایف حرفه اي آنان

     تعیین میزان کارآیی و اثر بخشی دانش آموختگان از دیدگاه مدیران گروههاي آموزشی در ارتبـاط بـا ایفـاي
 .وظایف حرفه اي آنان

 گاه سرپرستاران بخش اتاق عمل در ارتباط با ایفاي تعیین میزان کارآیی و اثر بخشی دانش آموختگان از دید
 نقش مراقبتی در بررسی و شناخت بیمار در مرحله قبل از عمل و نقش ارتباطی آنان

 تعیین میزان رضایت مندي بیماران و اطرافیان از چگونگی برقراري ارتباط حرفه اي دانش آموختگان. 

  :معیارهاي موفقیت برنامه در مورد هر شاخص -6
 درصد 70امتیاز کسب شده در آزمون پایان دوره آموزشی بیش از  میزان. 
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 مندي اعضاء هیئت علمی و متخصصین بیهوشی در مورد کارآیی و اثر بخشی دانش آموختگـان   میزان رضایت
 .درصد 70در ارتباط با ایفاي وظایف حرفه اي بیش از 

 ثر بخشی دانش آموختگـان در ارتــباط بـا    هاي آموزشی در مورد کارآیی و ا گروهان مدیرمندي  میزان رضایت
 .درصد 70بیش از  اي ایفاي وظایف حرفه

 سرپرستاران بخش اتاق عمل در مورد کارآیی و اثر بخشی دانش آموختگان در ارتباط بـا  مندي  میزان رضایت
 70ایفاي نقش مراقبتی در بررسی و شناخت بیمار در مرحلـه قبـل از عمـل و نقـش ارتبـاطی آنـان بـیش از        

 .درصد

 70مندي بیماران و اطرافیان در برقراري ارتباط مناسـب حرفـه اي دانـش آموختگـان بـیش از       میزان رضایت 
  .درصد

 


